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STATUT 

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH 
ZIEMI ŁÓDZKIEJ 

 
Przyjęty Uchwałą nr 5/2014 na  Zebraniu Założycielskim w dniu 6 lutego 2014r. ze zmia-

nami  wprowadzonymi Uchwałą Nr 5/2016 Walnego Zebrania Członków  
w dniu 31 marca 2016r. 

 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej działające na podstawie niniejsze-
go statutu, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządową organizacją zawodową 
powołaną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  
Stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą “Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Zie-
mi Łódzkiej” może używać skrótu “SRMZŁ”.  
 

§ 2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.  
 

§ 3 
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego rea-
lizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej.  
 

§ 4 
Stowarzyszenie zrzesza rzeczoznawców majątkowych. 
 
 

§ 5 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  
 

§ 6 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
profilu działania, z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach. 

 
§ 7 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy swych członków.  
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą a dochód z tej działalności służy 

jedynie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 
członków. 

3. Stowarzyszenie do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową oraz z działalno-
ścią gospodarczą może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków, na ogólnie przyjętych 
zasadach.  

       
§ 8 

Stowarzyszenie używa pieczęci o wzorze ustalonym przez Zarząd.  
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§ 9 
Stowarzyszenie może ustalić własny znak graficzny oraz odznakę Stowarzyszenia o wzorze przy-
jętym przez Zarząd.  
 
 

§ 10 
Stowarzyszenie może powoływać, komisje, zespoły problemowe i inne ogniwa organizacyjne 
stosownie do własnych potrzeb. 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE I FORMY DZIAŁANIA 

 
§ 11 

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, naukowo-techniczna oraz oświatowa w za-
kresie gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej. 

2. Celem Stowarzyszenia jest również dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, 
dbanie o wysoki poziom etyczny i kwalifikacje członków, wyrażanie ich dążeń i interesów, 
krzewienie solidarności zawodowej oraz reprezentowanie potrzeb środowiska wobec organów 
władz państwowych, samorządowych oraz organizacji społecznych, sądownictwa i szkolnic-
twa. 

 
§ 12 

Stowarzyszenie realizuje wymienione cele w szczególności poprzez: 
1) doskonalenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, organizowanie kur-

sów, szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów; 
2) popularyzację wiedzy z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki prze-

strzennej; 
3) współpracę i współdziałanie z organami władz państwowych, jednostkami gospodarczy-

mi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w szczególności w zakresie opinio-
wania uregulowań prawnych i przepisów technicznych w zakresie nieruchomości; 

4) promowanie działalności członków stowarzyszenia; 
5) propagowanie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad jej przestrzeganiem; 
6) inicjowanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod pracy i techniki 

obsługi rynku nieruchomości;  
7) reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz ochronę ich uzasadnionych interesów 

zawodowych; 
8) udzielanie członkom pomocy prawnej i zawodowej;  
9) tworzenie na użytek członków Stowarzyszenia banku informacji o nieruchomościach;  
10) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych działań popularyzujących cel Stowarzyszenia; 
11) organizowanie i koordynowanie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców 

majątkowych; 
12) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; 
13) opiniowanie spornych opracowań w ramach obowiązujących przepisów prawa. 
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ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) założycieli; 
2) zwyczajnych; 
3) honorowych 

. 
 

§ 14 
1. Członkiem założycielem jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

która w dniu zebrania założycielskiego po zapoznaniu się z niniejszym Statutem zadekla-
rowała chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i fakt ten potwierdziła swoim podpisem na 
liście członków założycieli. 

2. Członek założyciel jest zwolniony z obowiązku uiszczania wpisowego, a w pozostałym 
zakresie  posiada status członka zwyczajnego. 

 
§ 15 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy, pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 
niepozbawiony praw publicznych, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresie sza-
cowania nieruchomości. 

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na pisemny wnio-
sek-deklarację osoby zainteresowanej  i wniesieniu wpisowego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wpisowe uiszczane jest po przyjęciu osoby zainteresowanej w poczet członków. 
Uchwałę  o przyjęciu lub nieprzyjęciu zainteresowanego podejmuje Zarząd Stowarzysze-
nia. 

4. W przypadku odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany może w terminie 30 dni od 
otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia w tej sprawie, złożyć odwołanie od uchwały  
Zarządu, które będzie rozpatrywane przez najbliższe Walne Zebrania Członków Stowa-
rzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków ostatecznie rozstrzyga sprawę. 

 
 

§ 16 
1.  Osoba, której członkostwo w Stowarzyszeniu ustało z przyczyn wymienionych w § 20 

ust. 1 pkt. 3) statutu, może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet członków po ure-
gulowaniu uprzednio występujących zaległości w składkach członkowskich. 

2. Osoba, której członkostwo w Stowarzyszeniu ustało z przyczyn wymienionych w § 20 ust. 
1 pkt. 2 statutu może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet członków po upływie, co 
najmniej 12 miesięcy – liczonych od daty wydania ostatecznego orzeczenia Sądu Kole-
żeńskiego lub uchwały Walnego Zebrania Członków, rozstrzygającej odwołanie od orze-
czenia Sądu Koleżeńskiego - po uzyskaniu rekomendacji od trzech członków zwyczaj-
nych Stowarzyszenia. 

 
§ 17 

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia lub 
dziedzin związanych z celami Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego 
prawa wyborczego a ponadto jest zwolniony z opłacana składek członkowskich. 



4 
 

 
 

§ 18 
1. Członek założyciel i członek zwyczajny mają prawo do czynnego i biernego wyboru orga-

nów Stowarzyszenia.  
 

2. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do korzystania z urządzeń, banku in-
formacji i wydawnictw, na zasadach określonych przez odpowiednie regulaminy we-
wnętrzne, oraz do doradztwa i fachowych szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie. 

 
 

§ 19 
Obowiązki członków  Stowarzyszenia: 

1) przestrzeganie Statutu, Regulaminów i Uchwał Stowarzyszenia;  
2) aktywny udział w pracach Stowarzyszenia poprzez realizowanie zadań statutowych oraz 

uchwał władz stowarzyszenia; 
3) przestrzeganie postanowień Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia;  
4) współdziałanie z organami prowadzącymi postępowanie wyjaśniające, przy budzącym 

wątpliwości oszacowaniu wartości nieruchomości; 
5) doskonalenie swojej wiedzy w ramach systemu Ustawicznego Kształcenia Rzeczoznaw-

ców; 
6) terminowe opłacanie składek członkowskich  na rzecz Stowarzyszenia przez wszystkich 

członków z pominięciem członków honorowych. 
 
 

§ 20 
1. Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek:  

 
1) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej Zarządowi na piśmie lub drogą elektroniczną, po 

uprzednim uregulowaniu składek członkowskich;  
2) wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub uchwały Walnego Zebrania 

Członków, rozstrzygającej odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;  
3) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek członkowskich 

przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim zawiadomieniu z ostrzeżeniem;  
4)  skreślenia z listy członków z powodu utraty uprawnień zawodowych; 
5) utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych i praw publicznych; 

 
2. Członkostwo członka zwyczajnego wygasa na skutek jego śmierci.  

 
 

§ 21 
1. Uchwałę w sprawie ustania członkostwa podejmuje Zarząd.  
2. Od Uchwały Zarządu w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie w terminie 14 dni 

do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania członków, które  powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zło-
żenia odwołania. 

 
 

§ 22 
1.Członkostwo honorowe ustaje na skutek: 
 

1) pisemnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie Zarządowi; 
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2) pozbawienia tej godności na wniosek zarządu, uchwałą Walnego Zebrania Członków, 
podjętą większością 3/4 oddanych głosów; 

 
2.Członkostwo członka honorowego  wygasa na skutek jego śmierci.  
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA, KOMISJE ZESPOŁY 

 
§ 23 

Władzami  Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków;  
2) Zarząd;  
3) Komisja Rewizyjna;  
4) Sąd Koleżeński. 

 
§ 24 

W ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia może być powoływana Komisja Opiniodaw-
czo-Rozjemcza oraz zespoły specjalistyczne.  Komisję Opiniodawczo-Rozjemczą powołuje i od-
wołuje Zarząd Stowarzyszenia i ustala dla niej zasady działalności. 
 

§ 25 
Kadencja organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata. 
Prezes Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie Członków i może pełnić funkcję nie 
dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.  
 
 

§ 26 
Członkowie organów stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo, bez wynagrodzenia. 
 
 

§ 27 
1. Uchwały organów Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie,  podejmowa-

ne są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych 
do głosowania, chyba że postanowienia statutu wymagają uzyskania większości kwalifiko-
wanej. Głosowanie może być jawne, albo tajne,  jeżeli zażąda tego, co najmniej 1 członek 
organu. 

2. Obrady mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub w try-
bie mieszanym. W przypadku głosowania tajnego należy wówczas zapewnić możliwość ta-
kiego sposobu głosowania. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organy Stowarzyszenia mogą podejmować 
uchwały w trybie obiegowym. 

4. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 3, są ważne, gdy wszyscy członkowie da-
nego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w 
głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu, z zastrzeżeniem posta-
nowień Statutu dotyczących wymaganej większości kwalifikowanej. 
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§ 28 
W przypadku złożenia rezygnacji z pełnionych funkcji przez członka władz Stowarzyszenia, bądź 
jego odwołania albo w przypadku ustania członkostwa członka władz Stowarzyszenia w trakcie 
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzy-
szenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzą-
cych z wyboru. Jeżeli liczba dokooptowanych miałaby przekroczyć 1/3 liczby członków pocho-
dzących z wyboru, uzupełnienie składu odbywa się wg zasad obowiązujących przy ich wyborze. 
Kadencja członka dokooptowanego lub powołanego w rybie uzupełnienia kończy się z upływem 
kadencji całego organu. 
 

Walne Zabranie Członków 
 

§ 29 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd. 
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne albo nadzwyczajne.  
 

§ 30 
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku kalendarzowym 
(nie później niż do 30 czerwca).  
 

§ 31 
1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym udział biorą: 

- członkowie założyciele i  członkowie zwyczajni 
2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym udział biorą: 

- członkowie honorowi i zaproszeni goście. 
 

 
§ 32 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pi-

semny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 liczby członków Stowarzyszenia. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni 

od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwoła-
ne. 

 
§ 33 

1.  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia 
członków co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Zawiadomień o Walnym Zebraniu 
Członków można dokonywać pocztą elektroniczną na wskazany przez Członka Stowarzy-
szenia adres. 

2.  Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie 
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, 
który może być wyznaczony w tym samym dniu  30 minut później od pierwszego terminu, 
bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Informacja o drugim terminie 
Walnego Zebrania Członków każdorazowo będzie podawana w zawiadomieniu do człon-
ków, określonym w ust.1. 

        
 

§ 34 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:  
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1) uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia;  
2) wybór Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 
3) odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przed 

upływem kadencji (rezygnacja członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskie-
go z pełnionych funkcji w trakcie kadencji nie wymaga jej przyjęcia przez Walne Zebranie 
Członków); 

4) zatwierdzanie sprawozdania finansowego; 
5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

i Sądu Koleżeńskiego; 
6) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady; 
8) uchwalanie Statutu i regulaminów wewnętrznych oraz ich zmian; 
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego; 
10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;  
11) nadawanie godności członka honorowego; 
12) ustalanie wysokości wpisowego i  składek  na rzecz Stowarzyszenia; 
13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia z określeniem sposobu zagospodarowa-

nia majątku Stowarzyszenia; 
14) możliwość wyboru Rady Programowej, składającej się z 3 do 5 członków, która będzie 

zajmowała się przygotowaniem propozycji programowych dotyczących działalności Sto-
warzyszenia. 

 
Zarząd 

 
§ 35 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na 
zewnątrz. 
 

§ 36 
1. Zarząd składa się z Prezesa i pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie wiceprezesa, 

sekretarza i skarbnika oraz dwóch członków. 
2. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą pełnić jednocześnie innych funkcji w Komisji 

Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim. 
 

 
 

§ 37 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 
 

§ 38 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia; 
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;  
3) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków; 
4) organizowanie szkoleń, kursów oraz działalności wydawniczej i opiniującej; 
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i skreślanie członków) 

oraz prowadzenie ewidencji członkowskiej; 
6) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego; 
7) wprowadzanie modyfikacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, określanie 

zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz powoływanie zespołów do jej prowa-
dzenia; 



8 
 

8) podejmowanie uchwał dotyczących spraw pracowniczych, obsługi administracyjnej, adre-
su, siedziby, wyłaniania usługodawców oraz decydowanie w innych sprawach admini-
stracyjno – technicznych zapewniających bieżącą działalność Stowarzyszenia; 

9) organizowanie pomocy technicznej i doradczej członkom; 
10) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, w tym przeznaczanie dochodów 

Stowarzyszenia na określone cele statutowe; 
11) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 
12) składanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia na Wal-

nym Zebraniu Członków; 
13) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów problemowych i innych ogniw organiza-

cyjnych, określanie ich zadań oraz koordynowanie ich działalności; 
14) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych 

i zagranicznych oraz wybór delegatów i przedstawicieli do tych organizacji; 
15) określanie stanowiska i publikowanie opinii w sprawach służących realizacji celów statu-

towych Stowarzyszenia; 
16) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 
 

§ 39 
1. Stowarzyszenie w stosunkach z innymi osobami reprezentuje Prezes lub upoważniony przez 

niego członek Zarządu. 
2. W przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia przekraczających jednora-

zowo kwotę 5000 złotych (słownie pięć tysięcy złotych) wymagane są podpisy co najmniej 
dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu, z za-
strzeżeniem ust. 3.  

3. W przypadku czynności określonych w ust. 2 możliwe jest udzielenie przez Prezesa lub Wice-
prezesa pełnomocnictwa innym członkom Zarządu w celu reprezentacji łącznej. 

 
 

§ 40 
Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników, do dokonywania poszczególnych 
czynności, działających samodzielnie w granicach ich umocowania. 
 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 41 
Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowa-
rzyszenia.  
 

§ 42 
Komisja Rewizyjna składa się trzech członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków, 
którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji i sekretarza oraz członka. 
 
 

§ 43 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) okresowa kontrola działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku ze szczególnym 
uwzględnieniem sfery finansowo-gospodarczej, zakończona sporządzeniem sprawozda-
nia; 

2) ocena realizacji przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania; 



9 
 

3) wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przez 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  

 
§ 44 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 
kontroli. W razie uznania za konieczne, może wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Ze-
brania Członków. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem dorad-
czym. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić jednocześnie innych funkcji w Zarządzie lub 
Sądzie Koleżeńskim. 

 
§ 45 

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
 

Sąd Koleżeński 
 

§ 46 
 

Sąd Koleżeński składa się z  3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.  Sąd Kole-
żeński wyłania spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 
Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić jednocześnie innych funkcji w Zarządzie lub 
Komisji Rewizyjnej. 

§ 47 
1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia powołany jest do rozstrzygania spraw związanych z nieprze-

strzeganiem obowiązków wynikających z § 19 statutu oraz rozstrzygania sporów pomiędzy 
członkami Stowarzyszenia. 

2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim może być wszczęte na wniosek członka Stowarzy-
szenia lub innej osoby, która zgodziła się poddać spór pod rozstrzygnięcie Sądu Koleżeńskie-
go. 

3. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia w formie uchwały, które podaje się do wia-
domości zainteresowanych oraz Zarządu Stowarzyszenia. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etyki zawodowej oraz statutu członek Stowarzy-
szenia może być ukarany: 

1)  upomnieniem; 
2)  naganą; 
3)  wykluczeniem ze Stowarzyszenia. 

5. W terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia stronom przysługuje prawo odwołania do najbliższego 
Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w przedmiocie rozstrzygnięcia odwołania jest ostatecz-
na. 

 
§ 48 

Zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie 
Członków. 
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ROZDZIAŁ V 
MAJATEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

 
 

§ 49 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 
 

§ 50 
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
1.  wpisowe i składki członkowskie; 
2.  wpływy z działalności statutowej; 
3.  dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej; 
4.  darowizny, spadki, zapisy i dotacje; 
5. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu 

Stowarzyszenia. 
 
 
 

§ 51 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

§ 52 
Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA 

 
§ 53 

Uchwałę o zmianach w Statucie podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów 
według zasad określonych w § 33 ust.2. 
 

§ 54 
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 

2/3 głosów według zasad określonych w § 33 ust.2. 
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi jednocześnie sposób przeprowadzenia 

likwidacji oraz sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i w tym zakresie podlega za-
twierdzeniu przez organ rejestracyjny. 

 
§ 55 

Do spraw nieobjętych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo 
o Stowarzyszeniach. 
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