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STATUT 
Stowarzyszenia Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni 

uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 7.07.2005 roku  
ze zmianami z dnia 21.12.2015 roku 

 
 
Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny SKNoMIP 
 
§1 
 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i 
Inżynierii Powierzchni, w skrócie SKNoMIP. Stowarzyszenie używa również nazwy w 
języku angielskim: Association for Computational Materials Science and Surface 
Engineering, w skrócie ACMS&SE.  
2. Terenem działalności SKNoMIP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu 
Głównego są Gliwice. 
3. SKNoMIP może powoływać Oddziały terenowe. 
4. SKNoMIP używa pieczęci podłużnej i okrągłej, z napisem określającym nazwę, siedzibę 
oraz jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia oraz z symbolem graficznym (logo) 
zatwierdzonym przez Zarząd Główny. 
 
§2 
 
1.SKNoMIP jest naukowo-technicznym stowarzyszeniem rejestrowym, działającym na 
podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. 
2. SKNoMIP jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych. 
3. SKNoMIP opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 
4. SKNoMIP do prowadzenia niektórych spraw może zatrudnić pracowników, w tym 
członków SKNoMIP, w tym także pełniących funkcje z wyboru. 
 
§3 
 
1. SKNoMIP może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji 
naukowych i technicznych o podobnych celach działania, w tym International Federation for 
Heat Treatment and Surface Engineering oraz European Society of Computational Methods in 
Science and Engineering i innych.  
2. Uchwałę o przynależności do stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych 
podejmuje Zarząd Główny. 
 
Rozdział II 
Cele i sposoby działania SKNoMIP 
 
§4 
 
Celem SKNoMIP jest krzewienie i popieranie rozwoju inżynierii i nauki o materiałach, w tym 
o materiałach metalowych oraz obróbki cieplnej metali i ich stopów, o materiałach 
ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, nanostrukturalnych, biomedycznych i 
inteligentnych, inżynierii wytwarzania materiałów i produktów oraz inżynierii powierzchni, a 
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zwłaszcza komputerowego wspomagania prac inżynierskich i badań naukowych w tym 
obszarze, komputerowej nauki o materiałach oraz projektowania inżynierskiego: 
konstrukcyjnego, materiałowego i technologicznego, a także współdziałanie w szerzeniu i 
rozpowszechnianiu wiedzy w tym zakresie. 
 
§5 
 
SKNoMIP realizuje swoje cele między innymi przez: 
a. działalność naukową, edukacyjną i szkoleniową, 
b. organizowanie naukowych: kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, zjazdów, 

zebrań, odczytów, kursów oraz konkursów naukowych i technicznych, 
c. działalność wydawniczą, w tym udział w wydawaniu czasopisma Journal of 

Achievements in Materials and Manufacturing Engineering i innych, 
d. wyrażanie opinii na tematy dotyczące programów nauczania, programów badawczych, 

programów zastosowań osiągnięć naukowych w praktyce i warunków działalności 
pracowników nauki oraz możliwości zastosowania osiągnięć naukowych, 
specjalistycznego oprogramowania komputerowego i nowych technologii w jednostkach 
przemysłowych, a także warunków działalności kadry inżynieryjno-technicznej, 

e. współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach 
działania, 

f. współpracę z jednostkami przemysłowymi i naukowymi, 
g. działalność gospodarczą, 
h. realizację projektów badawczych i dydaktycznych i uczestnictwo w projektach krajowych 

i międzynarodowych. 
 
Rozdział III 
Członkowie SKNoMIP, ich prawa i obowiązki 
 
§6 
 
1. Członkowie SKNoMIP dzielą się na: 
a. członków założycieli, 
b. członków zwyczajnych, 
c. członków oczekujących, 
d. członków wspierających (indywidualnych i zbiorowych), 
e. Członków Honorowych, 
f. członków zagranicznych. 
2. Zarząd Główny większością co najmniej 2/3 głosów składu Zarządu może ustalić, że 
członkowie założyciele i członkowie zwyczajni należą organizacyjnie do jednego z 
Oddziałów. 
 
§7 
 
1.Członkami założycielami SKNoMIP są osoby pracujące naukowo w zakresie działalności 
Stowarzyszenia lub inżynierowie o uznanym dorobku zawodowym i technicznym z tego 
zakresu oraz inne osoby o osiągnięciach w zakresie organizacji badań i procesu 
dydaktycznego, które wzięły udział w Zebraniu Założycielskim. 
2. Członkowie założyciele  mają obowiązki i prawa takie same jak członkowie zwyczajni. 
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§8 
 
1.Członkami zwyczajnymi  mogą zostać osoby pracujące naukowo w zakresie działalności 
Stowarzyszenia lub inżynierowie o uznanym dorobku zawodowym i technicznym z tego 
zakresu albo inne osoby o osiągnięciach w zakresie organizacji badań i procesu 
dydaktycznego. 
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny  na podstawie pisemnej deklaracji 
kandydata, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających. 
3. Uchwała Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka zapada 
większością co najmniej 2/3 głosów składu Zarządu. 
 
§9 
 
1. Członkowie zwyczajni SKNoMIP mają prawo: 
a. wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz SKNoMIP, 
b. brać udział w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych, seminariach i innych 

imprezach organizowanych przez SKNoMIP, 
c. otrzymywać wydawnictwa SKNoMIP z  ulgą uchwaloną przez Zarząd Główny, 
d. otrzymywać inne ulgi uchwalone przez Zarząd Główny. 
2. Członkowie zwyczajni SKNoMIP mają obowiązek: 
a. aktywnej pracy badawczej, inżynierskiej lub organizacyjnej w obszarze zainteresowania 

SKNoMIP, 
b. brania czynnego udziału w pracach  oraz popierania działań w zakresie określonym 

celami SKNoMIP, 
c. regularnego opłacania składek członkowskich. 
 
§10 
 
1. Członkami oczekującymi mogą być studenci lub doktoranci zainteresowani zakresem 

działalności SKNoMIP, przez okres ustalony przez Zarząd Główny, lecz nie dłuższy niż 5 
lat w przypadku studentów i 3 lat w przypadku doktorantów. 

2. Członków oczekujących, w skład SKNoMIP przyjmuje Zarząd Główny co najmniej 2/3 
głosów składu Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata podpisanej przez 
Dziekana macierzystego Wydziału lub inną osobę ze stopniem lub tytułem naukowym 
sprawującą opiekę naukową nad kandydatem. 

3. Członkowie oczekujący mają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z 
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego i opłacają ulgową składkę 
członkowską obniżoną do 50%. 

4. W okresie trwania członkostwa, lecz nie później niż na 1 miesiąc przed jego ustaniem, na 
pisemny wniosek członka oczekującego, uchwałą co najmniej 2/3 głosów składu Zarządu 
Głównego, jego status członkowski może być przekształcony i może zostać przyjęty do 
SKNoMIP jako członek zwyczajny, bez wymogu podpisania deklaracji przez członków 
wprowadzających. 

 
§11 
 
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne lub inne stowarzyszenia 

zainteresowane merytoryczną działalnością SKNoMIP. 
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2. Członkowie wspierający, osoby prawne lub inne stowarzyszenia działają za 
pośrednictwem swoich przedstawicieli. 

3. Członków wspierających SKNoMIP przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej 
deklaracji. 

4. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem 
czynnego i biernego prawa wyborczego. 

5. Członkowie wspierający mają obowiązek regularnego płacenia składek w wysokości 
zadeklarowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Główny. 

 
§12 
 
1. Członkami Honorowymi mogą zostać osoby, które położyły wybitne zasługi dla rozwoju 

SKNoMIP lub w zakresie jego działalności. 
2. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd Główny SKNoMIP większością co 

najmniej 2/3 głosów składu Zarządu, za zgodą zainteresowanego. 
3. Członkowie Honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych. 
4. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek. 
 
§13 
 
1. Członkami zagranicznymi SKNoMIP mogą być cudzoziemcy mający stałe lub czasowe 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz cudzoziemcy nie 
mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Członkiem zagranicznym może być również osoba prawna lub stowarzyszenie nie 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie narusza to zobowiązań 
wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną 
oraz przepisów prawa. 

3. Członkowie zagraniczni mogą mieć jeden ze statusów członkowskich: 
a. członek zagraniczny zwyczajny 
b. członek zagraniczny wspierający 
c. Członek Zagraniczny Honorowy 
4. W odniesieniu do członków zagranicznych stosuje się odpowiednio przepisy Statutu 

dotyczące członków zwyczajnych, członków wspierających i Członków Honorowych. 
5. Członkami wprowadzającymi członków zagranicznych mogą być wyłącznie członkowie 

Zarządu Głównego (co najmniej 1) i członkowie Zarządów Oddziału (najwyżej 1). 
6. Bierne i czynne prawo wyborcze mają wyłącznie członkowie zagraniczni zwyczajni. 
 
§14 
 
1. Członkostwo członków zwyczajnych ustaje na skutek: 

 
a. dobrowolnego wystąpienia z SKNoMIP zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, 
b. skreślenia przez Zarząd Główny za niepłacenie przez okres 1 roku składki członkowskiej, 

pomimo pisemnego upomnienia, 
c. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za popełnienie czynu nielicującego z godnością 

członka SKNoMIP lub działania na szkodę Stowarzyszenia, albo w przypadku skazania 
prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw 
publicznych. 
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2. Jeżeli przyczyną skreślenia było niepłacenie składek, członek skreślony może zostać 
ponownie przyjęty do SKNoMIP pod warunkiem uprzedniego opłacenia wszystkich 
zaległych składek. 

3. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo złożenia wniosku o 
ponowne rozpatrzenie sprawy do Zarządu Głównego w terminie 3 miesięcy od daty 
doręczenia uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu na adres elektroniczny podany w 
deklaracji Kandydata. Uprawnienie to nie dotyczy przypadku wykluczenia członka w 
związku ze skazaniem go na dodatkową karę utraty praw publicznych. 

4. Członkostwo członków oczekujących ustaje w przypadkach określonych dla członków 
zwyczajnych oraz: 

a. w razie skreślenia z listy studentów lub doktorantów, 
b. w razie ukończenia studiów wyższych lub doktoranckich, 
c. w razie upływu okresu ich członkostwa. 
5. Członkostwo członków wspierających i Honorowych ustaje na skutek: 
a. dobrowolnego wystąpienia z SKNoMIP zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, 
b. wykluczenia uchwalą Zarządu Głównego za działalność na szkodę SKNoMIP, 
c. utraty osobowości prawnej przez członków wspierających. 
6. W odniesieniu do członków zagranicznych przepisy Statutu o ustaniu członkostwa stosuje 

się odpowiednio. 
 
Rozdział IV 
Władze SKNoMIP, tryb ich wyboru i kompetencje oraz warunki ważności ich uchwał 
 
§15 
 
1. Władzami SKNoMIP są: 
a. Walne Zebranie Członków zwane Zgromadzeniem Ogólnym, 
b. Zarząd Główny, 
c. Główna Komisja Rewizyjna. 
2. Kadencja wszystkich władz SKNoMIP trwa 5 lat. 
3. Uchwały wszystkich władz, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, 
zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 
4. Ordynację wyborczą w celu wyłonienia delegatów uchwala Zarząd Główny, większością 
co najmniej 2/3 głosów składu Zarządu. 
 
§16 
 
1. Najwyższą władzą SKNoMIP jest Zgromadzenie Ogólne, które może zbierać się na 
posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych. 
2. Zgromadzenie Ogólne może być zastąpione Zjazdem Delegatów, gdy liczba członków 
SKNoMIP posiadających bierne i czynne prawo wyborcze przekroczy 200 osób. 
3. Zjazd Delegatów liczy nie mniej niż 30 osób, według klucza po 1 delegacie co najmniej na 
10 członków i jest w nim reprezentowany każdy Oddział, przez co najmniej 1 delegata. 
Członkowie ustępującego Zarządu Głównego uzyskują uprawnienia delegatów z chwilą ich 
wyboru w skład Zarządu Głównego na początku kończącej się kadencji. 
4. W razie zastąpienia Zgromadzenia Ogólnego przez Zjazd Delegatów przepisy dotyczące 
Zjazdu Delegatów stosuje się odpowiednio. 
5. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne lub odpowiednio Zjazd Delegatów Zarząd Główny 
zwołuje co pięć lat. 
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6. O dacie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego lub odpowiednio 
Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed 
terminem Zjazdu. 
7. Zgromadzenie Ogólne lub odpowiednio Zjazd Delegatów jest zwoływane przez Zarząd 
Główny przez powiadomienie pisemne lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na piśmie 
przez członka SKNoMIP w deklaracji kandydata lub później. 
8. Zarząd Główny może równocześnie podać 2 terminy posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego 
i odpowiednio Zjazdu Delegatów. 
9. Do kompetencji zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego lub odpowiednio Zjazdu Delegatów 
należy: 
a. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej, 
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej 

Komisji Rewizyjnej, 
c. podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu 

na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 
d. podejmowanie uchwał określających liczbę osób we władzach, 
e.  wybór Zarządu oraz Głównej Komisji Rewizyjnej, 
f. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu SKNoMIP, 
g. podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz 

SKNoMIP. 
10. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego lub odpowiednio Zjazdu Delegatów, w tym także 
dotyczące wybory Władz zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę 
obecnych w drugim terminie. 
11. W Zgromadzeniu Ogólnym lub odpowiednio Zjeździe Delegatów SKNoMIP z głosem 
stanowiącym biorą udział członkowie uprawnieni do głosowania lub odpowiednio: 
a. delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach Członków Oddziału 
b. wybrani delegaci, 
c. Członkowie Honorowi, 
d. Członkowie ustępującego Zarządu Głównego. 
12. W Zgromadzeniu Ogólnym lub odpowiednio Zjeździe Delegatów SKNoMIP z głosem 
doradczym udział biorą: 
a. zaproszeni goście, 
b. członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej. 
13. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne lub odpowiednio Zjazd Delegatów SKNoMIP może 
być zwoływane z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na 
wniosek co najmniej 1/5 liczby Zarządów Oddziałów. 
14. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne lub odpowiednio Zjazd Delegatów  jest zwoływane 
przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad 
sprawami, dla których zostało zwołane. 
 
§17 
 
1. Zarząd Główny składa się z  
a. Prezydenta,  
b. Viceprezydenta,  
c. Sekretarza Generalnego,  
d. Skarbnika, 
e. Dodatkowo 1-3 członków jeżeli tak zadecyduje Zgromadzenie Ogólne lub ewentualnie 

Zjazd Delegatów. 
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2. Kadencja Zarządu Głównego trwa 5 lat. 
3. Funkcję Prezydenta Zarządu Głównego i inne funkcje w Zarządzie Głównym ta sama 
osoba może pełnić kolejno przez nieograniczoną liczbę kadencji. 
4. Prezydent Zarządu Głównego nie może pełnić żadnych funkcji we władzach Oddziału. 
5. Zgromadzenie Ogólne lub ewentualnie Zjazd Delegatów może dodatkowo zadecydować o 
wyborze kolejnego członka Zarządu Głównego i ewentualnie wyznaczyć jego funkcję np. 
drugiego Viceprezydenta lub Zastępcy Sekretarza Generalnego. 
6. Nie uzupełnia się składu Zarządu Głównego w trakcie kadencji, jeżeli liczba jego członków 
nie jest mniejsza od dwóch oraz pozostają w nim Prezydent i Skarbnik. 
b. W razie utraty członkostwa SKNoMIP przez osoby pełniące funkcje w składzie Zarządu 

Głównego, Zarząd Główny ze swego grona dokonuje wyboru osoby na wakującą funkcję, 
lub decyduje o nieobsadzeniu funkcji do końca kadencji. 

c. Zastępcy członków Zarządu Głównego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu 
Głównego z głosem doradczym. 

7. Członkowie Zarządu Głównego wybrani w trakcie Zebrania Założycielskiego SKNoMIP 
pełnią swe funkcje przez pierwszą 5-letnią kadencję. 

8. Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 
a. reprezentowanie  SKNoMIP na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
b. kierowanie działalnością  SKNoMIP zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i 

uchwałami Zgromadzenia Ogólnego lub odpowiednio Zjazdu Delegatów, 
c. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu, 
d. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, 
e. powołanie i rozwiązywanie Oddziałów,  
f. zawieszanie Zarządu Oddziału w razie nie wypełnienia obowiązków statutowych, 
g. powoływanie w ramach SKNoMIP, dla realizacji celów Stowarzyszenia, komisji, 

komitetów, instytutów, zespołów, grup, agencji wydawniczej i innych agend, w tym 
działalności gospodarczej, które nie mają osobowości prawnej, oraz powoływanie ich 
przewodniczących, którymi mogą być także Prezydent Zarządu Głównego i osoby 
pełniące inne funkcje. 

h. nadawanie lub pozbawianie członkostwa oraz Członkostwa Honorowego 
i. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego  
j. zarządzanie majątkiem i funduszami  
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów, 
l. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji  
m. ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej i ulg, 
n. podejmowanie uchwał w sprawie czasopism i innych wydawnictw wydawanych przez 

SKNoMIP, 
o. podejmowanie uchwał o przynależności lub wystąpieniu SKNoMIP do organizacji i 

stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w sprawie składek wnoszonych do tych 
organizacji lub stowarzyszeń, a także w sprawie desygnowania przedstawicieli do tych 
organizacji lub stowarzyszyń, 

p. podejmowanie uchwał we wszystkich bieżących sprawach nie zastrzeżonych do 
kompetencji Zgromadzenia Ogólnego lub odpowiednio Zjazdu Delegatów albo Głównej 
Komisji Rewizyjnej 

10. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy w 
składzie do trzech osób, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu 
Oddziału przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. 
11. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 
razy w roku. 
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12. Uchwały Zarządu Głównego  jeżeli Statut nie stanowi inaczej zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym 
Prezydenta lub Viceprezydenta. 
 
§18 
 
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i Sekretarza. 
2. Zgromadzenie Ogólne lub ewentualnie Zjazd Delegatów może dodatkowo zadecydować o 

wyborze kolejnego członka Głównej Komisji Rewizyjnej. Nie uzupełnia się składu 
Głównej Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, jeżeli liczba jej członków nie jest 
mniejsza od dwóch, a jeżeli z jej składu ubył Przewodniczący, Główna Komisja 
Rewizyjna jednemu z jej członków powierza funkcję Przewodniczącego. 

3. Do kompetencji i szczegółowego zakresu obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej 
należą: 

a. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności finansowo-
gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, 

b. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i 
żądanie wyjaśnień, 

c. występowanie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego lub odpowiednio Zjazdu 
Delegatów z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,  

d. nadzorowanie Komisji Rewizyjnych Oddziałów. 
4. Przewodniczący bądź upoważniony przezeń członek Głównej Komisji Rewizyjnej ma 

prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym. 
5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

SKNoMIP. 
6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani w trakcie zebrania założycielskiego 

SKNoMIP pełnią swe funkcje przez pierwszą 5-letnią kadencję. 
 
 
Rozdział V 
Oddziały terenowe SKNoMIP 
 
§19 
 
1. Oddziały terenowe mogą powstać na podstawie uchwały Zarządu Głównego w 

miejscowości lub rejonie, w których mieszka lub pracuje co najmniej 50 członków  
SKNoMIP oraz gdy równocześnie liczba członków SKNoMIP posiadających bierne i 
czynne prawo wyborcze przekroczy 200. 

2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny. Oddział nie ma 
osobowości prawej. W odniesieniu do pozostałych członków SKNoMIP nie zrzeszonych 
w Oddziałach terenowych odpowiednie funkcje władz Oddziału pełni Zarząd Główny, 
Główna Komisja Rewizyjna oraz Zgromadzenie Ogólne lub odpowiednio Zjazd 
Delegatów. 

3. Władzami Oddziału są: 
a. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, 
b. Zarząd Oddziału, 
c. Komisja Rewizyjna Oddziału. 
4.  W odniesieniu do Władz Oddziału odpowiednio stosuje się przepisy Statutu dotyczące 
trybu podejmowania oraz warunki ważności uchwał ustalone dla Władz SKNoMIP. 
§20 
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1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co pięć lat 

nie później niż dwa miesiące przed terminem Zgromadzenia Ogólnego lub odpowiednio 
Zjazdu Delegatów. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd 
Oddziału z jego własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego lub Komisji 
Rewizyjnej Oddziału bądź co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału i obraduje 
wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

4. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział: 
a. z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie Oddziału,  
b. z głosem doradczym – zaproszeni goście. 
5. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością 

głosów, w I terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawionych do głosowania, 
natomiast w II terminie bez względu na liczbę obecnych. 

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy: 
a. uchwalanie wytycznych działalności Oddziału na podstawie postanowień Statutu i uchwał 

władz SKNoMIP 
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

Oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek 
Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

d. określenie liczby osób we władzach Oddziału, 
e. wybieranie Przewodniczącego, 3-5 członków i 1-2 zastępców członków Zarządu 

Oddziału, 
f. wybieranie Przewodniczącego i 2 członków i 1-2 zastępców członków Komisji 

Rewizyjnej Oddziału, 
g. w razie potrzeby wybieranie delegatów na Zjazd Delegatów. 
 
§21 
 
1. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego i 3-5 członków, spośród których wybiera 

się Vice-przewodniczącego oraz sekretarza i skarbnika. 
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 
a. realizacja celów statutowych SKNoMIP na terenie działalności Oddziału, 
b. współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami na terenie działalności Oddziału, 
c. zarządzanie majątkiem SKNoMIP, oddanym przez Zarząd Główny w administrację 

Oddziałowi z prawem zawierania umów lecz wyłącznie w razie upoważnienia 
udzielonego przez Zarząd Główny, 

d. opracowanie sprawozdań ogólnych i finansowych oraz preliminarzy budżetowych 
Oddziału, 

e. utrzymywanie łączności z Zarządem Głównym i składanie mu sprawozdań, 
f. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału, 
g. wysuwanie kandydatów do przyjęcia na członków, do nadania członkostwa honorowego i 

zagranicznego lub do skreślenia albo wykluczenia. 
 

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 
razy w roku. 

4. W odniesieniu do wybranych zastępców członków Zarządu Oddziału przepisy dotyczące 
zastępców członków Zarządu Głównego stosuje się odpowiednio, z tym, że liczba 
członków Zarządu Oddziału nie może być mniejsza od 3. 
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§22 
 
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków, 

którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają Zastępcę Przewodniczącego. 
2. W odniesieniu do zastępców członków Komisji Rewizyjnej Oddziału przepisy Statutu 

dotyczące Głównej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio, z tym, że liczba 
członków Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być mniejsza niż 3. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 
a. sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Oddziału pod względem celowości 

merytorycznej, legalności wydatkowania funduszy, zgodności z przepisami prawa, 
zasadami i postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz SKNoMIP, 

b. przeprowadzenia raz na rok szczegółowej kontroli działalności Oddziału, zgłaszanie na 
posiedzeniach Zarządu Oddziału uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału, 

c. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności 
i jej wyników oraz uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału, jak również wniosków 
dotyczących udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w zebraniach Zarządu 
Oddziału z głosem doradczym. 
 
Rozdział VI 
Majątek SKNoMIP, sposób reprezentowania oraz zaciągania zobowiązań 
 

§23 
 
1. Na majątek SKNoMIP składają się ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze składają się: 
a. wpływy ze składek członkowskich, 
b. subwencje, dotacje i darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku SKNoMIP, 
c. dochody z działalności gospodarczej SKNoMIP, 
d. dochody z zysku wypracowanego przez wyspecjalizowane agendy przy Zarządzie 

Głównym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
e. dochody z wydawnictw  
f. dochody z innych przedsięwzięć SKNoMIP prowadzonych na podstawie uzyskanych 

zezwoleń. 
3. SKNoMIP może korzystać z ofiarności publicznej. 
 
§24 
 
1. W celu reprezentowania SKNoMIP, oraz w celu oświadczenia woli w sprawach 

dotyczących zobowiązań majątkowych SKNoMIP wymagane są dwa podpisy członków 
Zarządu, w tym Prezydenta i/lub Skarbnika. 

 
 
 
 
 

Rozdział VI 
Zmiana Statutu i rozwiązanie SKNoMIP 
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§25 
 
1. Uchwałę o zmianie Statutu SKNoMIP podejmuje Zgromadzenie Ogólne lub odpowiednio 

Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu osób uprawnionych do 
głosowania. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu się SKNoMIP podejmuje Zgromadzenie Ogólne lub odpowiednio 
Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu osób uprawnionych do 
głosowania. 

3. Uchwała o rozwiązaniu SKNoMIP jest skuteczna w razie podjęcia jej na 2 kolejnych 
posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego lub odpowiednio Zjazdu Delegatów 
odbywających się w terminach odległych o co najmniej 4 tygodnie. 

4. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się SKNoMIP Zgromadzenie Ogólne 
lub odpowiednio Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku 
Stowarzyszenia. 

 
 
 


