TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW POLSKICH W WARSZAWIE
(tekst jednolity)

STATUT
TOWARZYSTWA KONSULTANTÓW POLSKICH

Tekst jednolity przyjęty na
WZD 17.06.2016 w Gliwicach

Warszawa, czerwiec 2016
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ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę "Towarzystwo
Konsultantów Polskich”, w skrócie TKP.
1.

2.

§2
Towarzystwo Konsultantów Polskich jest dobrowolnym i samorządnym, samo
finansującym się zrzeszeniem specjalistów – osób fizycznych i prawnych różnych
dziedzin, zdolnych do działania w charakterze konsultantów zarówno w kraju, jak i za
granicą.
Działalność konsultingowa TKP posiada charakter interdyscyplinarny i obejmuje
wszystkie dziedziny występujące w gospodarce narodowej i życiu społecznym kraju,
to jest:
1) dyscypliny techniczne:
a) budownictwo, inżynieria komunalna, przemysłowa, drogownictwa,
hydrotechniczna,
gospodarki
wodnej
oraz
budownictwa
podziemnego;
b) badania i zagospodarowanie złóż surowców użytecznych i kopalin, w
tym budowa, eksploatacja i likwidacja kopalń, przetwórstwo
surowców mineralnych;
c) zagospodarowanie zasobów (źródeł) energii nieodnawialnej
(konwencjonalnej) i odnawialnej oraz odpadowej, wytwarzanie,
przetwarzanie, przesył, dystrybucja i użytkowanie paliw i nośników
energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacja infrastruktury
energetycznej;
d) ekologia, w tym ochrona i rewaloryzacja wód podziemnych i
powierzchniowych, terenów rolnych, leśnych, zurbanizowanych,
przemysłowych, zagospodarowanie odpadów przemysłowych i
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, ochrona atmosfery i
inne;
e) inne branże techniczne z zakresu mechaniki, chemii, fizyki,
informatyki, elektrotechniki, elektroniki i pozostałe.
2) dyscypliny wiedzy i działalności obejmujące problematykę:
a) badawczą, wdrożeniową, projektową i dokumentacyjną związaną z
wdrażaniem nowych technik i technologii;
b) prawno-ekonomiczną, marketingowo-handlową i organizacyjnotechniczną związaną z działalnością gospodarczą, inwestycyjną oraz
produkcyjno-eksploatacyjną;
c) wdrażania systemów zarządzania jakością w podmiotach
gospodarczych oraz instytucjach, organizacja szkoleń i konferencji
specjalnych;
d) inne dyscypliny.

§3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Terenem działalności jest
Rzeczpospolita Polska i zagranica zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
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1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

§4
TKP jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie odpowiednich
Ustaw i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Organizacyjnie Stowarzyszenie składa się z Zarządu Głównego TKP oraz Oddziałów
TKP (jednostek regionalnych).
§5
Zarząd Główny TKP powołuje regionalne jednostki organizacyjne nazywane
Oddziałami TKP. Oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą.
Zarząd Główny może także powoływać ponadregionalne Oddziały, grupujące
specjalistów z wybranych dziedzin.
Oddziały mają osobowość prawną, są samo finansujące się i rejestrują się zgodnie z
siedzibą Oddziału.
W TKP mogą działać koła terenowe grupujące konsultantów z danej miejscowości.
Koło terenowe nie może mieć mniej niż trzech członków.
Koła terenowe są podporządkowane powołanym Oddziałom działającym na danym
terenie lub bezpośrednio Zarządowi Głównemu TKP.

§6
TKP używa okrągłej pieczęci zawierającej w otoku napis "Towarzystwo Konsultantów
Polskich – TKP".
§7
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków wybranych do władz
TKP wszystkich szczebli; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
1.
2.

§8
TKP może być członkiem krajowych organizacji oraz ich federacji, przede wszystkim
– Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
TKP może również być członkiem międzynarodowych organizacji oraz ich federacji,
jeżeli to nie narusza umów, w których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

ROZDZIAŁ II
Cele TKP i sposoby ich realizacji
§9
Celami Stowarzyszenia są:
1.
Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Państwa Polskiego i jego
Regionów.
2.
Zrzeszanie konsultantów ze wszystkich dziedzin i specjalności zawodowych.
3.
Upowszechnianie i promocja osiągnięć myśli naukowej i technicznej oraz
popularyzacja zagadnień konsultingu w kraju i za granicą oraz wspieranie
działalności naukowo-badawczej.
4.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób
dorosłych nie będących członkami TKP.
5.
Ochrona praw i interesów członków TKP, materialne i organizacyjne
promowanie ich statutowych działań oraz wpływanie na członków, aby działali
zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
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6.

Umacnianie więzi zawodowych i koleżeńskich członków Stowarzyszenia
poprzez ich integrację oraz szkolenie w zakresie innowacji i współpracy
międzynarodowej.

§ 10
Cele TKP realizuje między innymi poprzez:
1.
Prowadzenie działalności konsultingowej, w tym wykonywanie projektów
technicznych, ekspertyz, opinii, analiz, studiów, audytów, certyfikacji,
doradztwa, oceny jakości działania podmiotów gospodarczych, oraz
przyznawanie podmiotom gospodarczym certyfikatów jakości i udzielanie
rekomendacji.
2.
Aktywne, społeczne i zawodowe organizowanie członków oraz umacnianie
więzi zawodowych i towarzyskich członków Stowarzyszenia.
3.
Organizowanie promocji postępu naukowego, ekonomicznego i technicznego
oraz udział w organizacji i realizacji badań naukowych i wdrożeniowych.
4.
Prowadzenie studiów, analiz i badań dla potrzeb członków TKP i innych
organizacji, a także organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji
i sympozjów.
5.
Reprezentowanie interesów członków TKP wobec administracji terenowej i
centralnej oraz organizacji międzynarodowych.
6.
Inicjowanie rozwiązań formalno-prawnych związanych z działalnością
Stowarzyszenia i współdziałanie w ich realizacji.
7.
Organizowanie i prowadzenie dokształcania oraz szkoleń w celu doskonalenia
kwalifikacji zawodowych członków TKP i innych osób dorosłych nie będących
członkami TKP.
8.
Koordynację rozwoju konsultingu zawodowego w Polsce, w tym konsultingu
interdyscyplinarnego.
9.
Współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, o podobnych
celach.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo TKP
§ 11
Stowarzyszenie TKP zrzesza:
a)
Członków zwyczajnych – osoby fizyczne.
b)
Członków wspierających – osoby fizyczne i prawne.
c)
Członków honorowych.
1.
2.
3.

§ 12
Członkiem zwyczajnym indywidualnym TKP może być osoba pełnoletnia,
obywatelstwa polskiego lub obcokrajowiec, zajmująca się konsultingiem, przyjęta do
TKP przez Zarząd Oddziału. Członek zwyczajny otrzymuje tytuł i status konsultanta.
Członkiem wspierającym TKP może być osoba fizyczna lub firma akceptująca cele
statutowe Stowarzyszenia, przyjęta do TKP przez Zarząd Oddziału.
Przyjęcie w poczet członków TKP wymaga wprowadzenia przez dwóch członków
zwyczajnych TKP lub jednego honorowego.
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4.

Tytuł członka honorowego TKP nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek
ZG.
§ 13

Członek zwyczajny TKP ma obowiązek:
1.
Realizowania celów Stowarzyszenia i dbania o jego dobro, głównie poprzez
czynne zajmowanie się konsultingiem.
2.
Przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i Uchwał TKP.
3.
Brania aktywnego udziału w pracach TKP.
4.
Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
5.
Kierowania się najlepszą wiedzą i doświadczeniem przy wykonywaniu
czynności konsultanta.
6.
Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 14
Członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia TKP mają prawo do:
1.
Czynnego i biernego wyboru do władz TKP.
2.
Korzystania z pomocy i świadczeń oferowanych przez TKP.
3.
Odznaczeń, nagród i wyróżnień – zgodnie z obowiązującymi regułami.
4.
Wykonywania prac w ramach TKP, jego jednostek gospodarczych lub innych
działań wykonywanych z udziałem TKP.
5.
Posługiwania się tytułem Konsultanta i legitymacją członka TKP.
§ 15
Członkiem wspierającym TKP może być każda firma prywatna, spółdzielcza lub spółka, bądź
inna osoba prawna lub fizyczna przyjęta do Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawa
członka zwyczajnego, bez prawa wybieralności i wybierania do władz TKP.
§ 16
Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich oraz uczestniczą w
Walnym Zebraniu Delegatów TKP z głosem stanowiącym. Oddziały mogą ustanowić tytuł
członkostwa honorowego Oddziału i ustalić zasady nadawania tego tytułu.
1.

2.

§ 17
Członkostwo zwyczajne TKP wygasa przez:
a)
Wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie i przyjęte przez Zarząd
Oddziału TKP.
b)
Skreślenie z listy członków na podstawie uchwały właściwego Zarządu
Oddziału TKP z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6
miesięcy.
c)
Wykluczenie przez Zarząd Oddziału TKP na podstawie prawomocnego
orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
d)
Zgon członka.
Członkostwo wspierające wygasa przez:
a)
Zgłoszenie rezygnacji z członkostwa do właściwego Zarządu Oddziału TKP.
b)
Skreślenie z listy członków wspierających na podstawie uchwały właściwego
Zarządu Oddziału z powodu niedotrzymania warunków uzgodnionych przy
wstąpieniu, niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy lub
zmianę sytuacji prawnej członka wspierającego (np.: upadłość, likwidacja itp.).
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3.

O ustaniu członkostwa zwyczajnego lub wspierającego Zarząd Oddziału TKP w
pierwszym kwartale każdego roku winien powiadomić Zarząd Główny, celem
naniesienia odpowiedniej adnotacji w centralnej ewidencji.

§ 18
Konsultant certyfikowany jest wyróżniającym tytułem zawodowym w TKP.
1.
Członek zwyczajny, Konsultant TKP może otrzymać status Konsultanta
certyfikowanego.
2.
Status Konsultanta certyfikowanego przyznaje Zarząd Główny TKP.
3.
Zasady przyznawania statusu Konsultanta certyfikowanego, oraz jego
obowiązki i uprawnienia określa regulamin.

ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne i organa TKP
§ 19
Organami Stowarzyszenia TKP są:
1.
Walne Zgromadzenie Delegatów TKP, zwane dalej WZD.
2.
Zarząd Główny, zwany dalej ZG TKP.
3.
Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej GKR.
4.
Główny Sąd Koleżeński, zwany dalej GSK.
§ 20
1.
2.

3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kadencja organów TKP trwa 4 lata.
W przypadku ustąpienia członków z władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji,
władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Kooptacja jest możliwa ze składu delegatów WZD.
Uchwały władz Stowarzyszenia TKP i władz Oddziału zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków organu.
Organa TKP pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 21
Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje ZG co 4 lata.
Organem zwołującym Nadzwyczajne WZD może być ZG lub GKR na podstawie
uchwały własnej lub wniosku złożonego do tych organów przez co najmniej połowę
prezesów Oddziałów Stowarzyszenia lub 1/5 liczby członków zwyczajnych TKP.
O zwołaniu WZD Organ Zwołujący skutecznie powiadamia każdego delegata, co
najmniej na 14 dni przed ustaloną datą WZD, podając porządek obrad.
Nadzwyczajne WZD powinno odbyć się najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty
podjęcia uchwały o jego zwołaniu podjętej przez Organ Zwołujący i obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
Delegację na WZD stanowi prezes Oddziału oraz po jednym delegacie przypadającym
na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków Oddziału. Członkowie podporządkowanych
Kół terenowych traktowani są jako członkowie danego Oddziału.
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1.
2.

3.
4.

§ 22
Uchwały WZD są prawomocne przy obecności co najmniej połowy delegatów.
W razie braku wymaganej liczby delegatów w pierwszym terminie, WZD jest władne
do podejmowania uchwał w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych
delegatów. Drugi termin WZD rozpoczyna się najwcześniej po upływie 1 godziny od
czasu wyznaczonego na pierwszy termin.
Obrady i głosowanie na WZD są jawne, z wyjątkiem wyborów do władz, które
powinny być tajne, o ile nie zapadnie jednomyślna uchwała co do innego sposobu
głosowania.
Mandat delegata ważny jest przez cały okres kadencji władz i upoważnia do brania
udziału w Nadzwyczajnym WZD oraz stanowi podstawę do kooptowania do władz, o
ile w międzyczasie delegat nie utraci członkostwa w TKP.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP należy:
1.
Wybór Przewodniczącego, prezydium i uchwalanie porządku obrad WZD.
2.
Uchwalenie programu działalności TKP.
3.
Wysłuchanie sprawozdań z działalności ZG TKP oraz GKR.
4.
Podejmowanie, na wniosek ustępującej GKR, uchwały o udzieleniu
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5.
Wybór Prezesa ZG oraz członków prezydium ZG.
6.
Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
7.
Uchwalanie nowego Statutu Stowarzyszenia TKP, albo tylko zmian w Statucie.
8.
Podejmowanie Uchwał w sprawach przedstawionych przez ZG, GKR, GSK
oraz delegatów TKP.
9.
Uchwalanie regulaminów pracy WZD, ZG, GKR i GSK.
10.
Podjęcie Uchwały w sprawie rozwiązania TKP.
11.
Nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego TKP na wniosek ZG
TKP lub Zarządu Oddziału TKP.
§ 24
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów TKP udział biorą:
1.
Z głosem decydującym delegaci i członkowie honorowi TKP.
2.
Z głosem doradczym osoby zaproszone oraz członkowie władz TKP, którzy
nie zostali wybrani delegatami.
1.
2.

§ 25
Zarząd Główny TKP składa się z 3 do 5 osób, wybieranych przez WZD, stanowiących
Prezydium, oraz z prezesów wszystkich Oddziałów TKP.
Prezydium ZG TKP składa się z prezesa, dwu wiceprezesów (sekretarza, skarbnika)
oraz dwu członków.

§ 26
W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Zarząd Główny TKP kieruje działalnością
Stowarzyszenia, podejmując decyzje niezbędne do realizacji celów TKP oraz reprezentuje je
wobec władz, urzędów, sądów oraz osób trzecich.
1.

§ 27
Uchwały Zarządu Głównego TKP zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w głosowaniu jawnym.

8

2.
3.

Posiedzenia Zarządu Głównego TKP zwoływane są przez jego Prezydium w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzeniom ZG TKP przewodniczy prezes lub w przypadku jego nieobecności
upoważniony przez prezesa członek Zarządu albo przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej.

§ 28
Do kompetencji i zadań ZG TKP należy:
1.
Realizowanie statutowych celów TKP.
2.
Wykonywanie uchwał WZD.
3.
Ustalanie zasad działalności finansowej ZG.
4.
Zarządzanie majątkiem i funduszami dla potrzeb TKP pozostającymi w
dyspozycji ZG.
5.
Powoływanie komisji i zespołów roboczych.
6.
Ustalanie wysokości składek korporacyjnych wpłacanych przez Oddziały na
rzecz Zarządu Głównego.
7.
Zatwierdzanie regulaminów nie należących do uprawnień WZD oraz instrukcji
wewnętrznych.
8.
Powoływanie, zawieszanie i wnioskowanie o rozwiązywanie Oddziałów.
9.
Zawieszanie wykonywania uchwał Oddziałów, sprzecznych z prawem lub
Statutem TKP.
10.
Występowanie do WZD o nadanie członkostwa honorowego.
11.
Prowadzenie rejestru członków zwyczajnych i wspierających oraz firm
konsultingowych dla potrzeb TKP.
12.
Występowanie z wnioskiem o nadanie odznaczeń i nagród państwowych oraz
nadawanie odznak honorowych.
13.
Przyznawanie tytułu Konsultanta certyfikowanego.
14.
Przyznawanie podmiotom gospodarczym certyfikatów jakości i rekomendacji.
1.

2.
3.
4.

§ 29
Prezydium Zarządu Głównego TKP:
a)
zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego,
b)
kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c)
reprezentuje TKP na zewnątrz,
d)
realizuje uchwały ZG.
Posiedzenia Prezydium ZG TKP odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
na dwa miesiące.
Prezydium ZG działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych podpisują łącznie dwaj upoważnieni
członkowie Prezydium.

§ 30
Główna Komisja Rewizyjna TKP w składzie od 3 do 5 członków na swym pierwszym
posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
§ 31
Główna Komisja Rewizyjna TKP jako organ nadzoru:
1.
Przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności
Stowarzyszenia, w szczególności kontrolę gospodarki finansowej.
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2.
3.
4.
5.

Kontroluje opłacanie składek korporacyjnych na rzecz ZG TKP.
Przedstawia ZG wnioski w sprawie działalności Stowarzyszenia.
Składa sprawozdania na WZD wraz z oceną działalności TKP i wnioskami
dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu ZG.
Ma prawo:
a)
żądania od członków i władz TKP wyjaśnień dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
b)
delegowania swych członków na posiedzenia wszystkich władz TKP,
c)
wnoszenia w miarę potrzeby spraw do GSK,
d)
zwołania nadzwyczajnego WZD TKP.

§ 32
Główny Sąd Koleżeński, jako organ opiniodawczy władz naczelnych, w składzie od 3 do 5
członków, na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego
zastępcę i sekretarza.
§ 33
Główny Sąd Koleżeński rozpoznaje i rozstrzyga sprawy członków TKP dotyczące
nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad
współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w TKP. GSK działa także
jako instancja odwoławcza od decyzji Sądu Koleżeńskiego Oddziału TKP.
1.

2.
3.

§ 34
GSK Stowarzyszenia TKP może orzekać następujące kary:
a)
upomnienia,
b)
zawieszenia w prawach członka TKP na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
c)
wykluczenia ze Stowarzyszenia lub pozbawienie członkostwa honorowego.
Od orzeczeń GSK służy odwołanie do WZD wniesione w terminie 30 dni od dnia
otrzymania orzeczenia GSK.
Kary orzeczone przez GSK nakłada Zarząd Główny w sposób podany w regulaminie.

§ 35
Władze Stowarzyszenia działają w interesie TKP (posługując się regulaminami uchwalonymi
przez WZD).

ROZDZIAŁ V
Oddziały TKP
1.
2.
3.
4.

§ 36
Oddziały TKP powoływane są na podstawie Statutu i Uchwał ZG z równoczesnym
określeniem terenu działania, przy minimalnej liczbie 15 członków zwyczajnych.
Oddziały podlegają rejestracji we właściwych dla miejsca działania sądach
rejestrowych i posiadają osobowość prawną.
Oddziały mają prawo powoływania podległych im jednostek gospodarczych.
Oddziały działają w oparciu o Statut TKP.
§ 37

Władze Oddziału:

10

1.
2.
3.
4.
1.
2.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.

3.
4.

Walne Zebranie Członków – zwane dalej WZC.
Zarząd Oddziału – zwany dalej ZO.
Komisja Rewizyjna Oddziału – zwana dalej KRO.
Sąd Koleżeński Oddziału – zwany dalej SKO.

§ 38
Kadencja władz Oddziału TKP trwa 4 lata.
W przypadku ustąpienia członków władz Oddziału w czasie trwania kadencji,
władzom Oddziału przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Kooptacja jest możliwa ze składu uczestników WZC, o ile nie utracili w międzyczasie
członkostwa Stowarzyszenia.
§ 39
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne WZC zwołuje Zarząd Oddziału co 4 lata.
O zwołaniu WZC – Zarząd Oddziału powiadamia imiennie każdego członka Oddziału,
co najmniej na 14 dni przed ustaloną datą WZC, podając porządek obrad.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje ZO na podstawie uchwały
własnej lub żądania GKR, KRO lub ZG, względnie 1/5 liczby członków Oddziału
Stowarzyszenia TKP. Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 1-go miesiąca od
daty podjęcia przez ZO Uchwały o jego zwołaniu, obejmującej program i powód
zwołania Nadzwyczajnego WZC oraz obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
W obradach WZC udział biorą:
a) Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Oddziału TKP z głosem
decydującym,
b) Osoby zaproszone, oraz członkowie Władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 40
Uchwały WZC są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków.
W razie niedoboru w wymaganej liczbie obecnych członków oddziału w pierwszym
terminie, WZC jest władne do podejmowania uchwał w drugim terminie, bez względu
na liczbę obecnych członków. Drugi termin WZC rozpoczyna się najwcześniej po
upływie pół godziny od czasu wyznaczonego w pierwszym terminie.
Obrady i głosowanie na WZC są jawne, z wyjątkiem wyborów do władz, które
powinny być tajne, o ile nie zapadnie jednomyślna uchwała co do innego sposobu
głosowania.
Mandat członka oddziału ważny jest przez całą kadencję władz i upoważnia do brania
udziału w (nadzwyczajnym) WZC oraz stanowi podstawę do kooptowania do władz, o
ile w tym czasie delegat nie utraci członkostwa w Towarzystwie.

§ 41
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1.
Wybór Prezesa Oddziału, pozostałych członków Zarządu Oddziału, Komisji
Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału (oraz delegatów na Walny
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia).
2.
Wybieranie delegatów na WZD Stowarzyszenia, przy czym mandat delegata
jest ważny przez całą kadencję władz i upoważnia do brania udziału w
zwoływanych Walnych Zgromadzeniach Delegatów oraz stanowi podstawę do

11

3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
1.
2.

kooptowania do władz naczelnych TKP, o ile w czasie kadencji delegat nie
utraci członkostwa w Stowarzyszeniu TKP.
Wysłuchanie sprawozdań z pracy ZO i KRO.
Przyjęcie programu pracy ZO.
Podejmowanie na wniosek KRO uchwały o udzieleniu absolutorium dla
ustępującego ZO.
Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez ZO, KRO, SKO
oraz członków Oddziału.
Uchwalanie regulaminów organów Oddziału.
Zgłaszanie propozycji zmian w Statucie TKP.

§ 42
Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków.
Na pierwszym posiedzeniu ZO w głosowaniu jawnym lub tajnym wybiera spośród
siebie skarbnika i sekretarza, którzy z prezesem stanowią Prezydium Zarządu
(skarbnik i sekretarz są wiceprezesami).
Członkowie Zarządu Oddziału pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 43
Uchwały ZO zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków Zarządu, w głosowaniu jawnym.
Posiedzenia ZO zwoływane są przez Prezesa Oddziału lub upoważnionego Członka
Zarządu w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 44
Do kompetencji i celów ZO należy:
1.
Realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia.
2.
Wykonywanie uchwał WZC i sprawowanie nadzoru nad działalnością
statutową prowadzoną przez członków.
3.
Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
4.
Zarządzanie majątkiem ZO.
5.
Powoływanie komisji i zespołów problemowych.
6.
Zatwierdzanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji WZC oraz
instrukcji wewnętrznych.
7.
Występowanie do ZG z wnioskami o przyznanie członkostwa honorowego
Stowarzyszenia.
8.
Reprezentowanie Oddziału wobec władz, urzędów, sądów i osób trzecich.
§ 45
1.

Prezydium ZO:
a)
zwołuje posiedzenia ZO,
b)
kieruje bieżącą działalnością Oddziału,
c)
wydaje oświadczenia woli w sprawach majątkowych podpisywane łącznie
przez dwóch upoważnionych członków Prezydium.

2.

Każdy z członków Prezydium ZO reprezentuje Oddział TKP na zewnątrz, wobec
władz, urzędów, sądów i osób trzecich.
Posiedzenia Prezydium ZO odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz
na trzy miesiące.

3.
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§ 46
Komisja Rewizyjna Oddziału w składzie od 3 do 5 członków na swym pierwszym
posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
§ 47
Komisja Rewizyjna Oddziału:
1.
Przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę całokształtu działalności
Oddziału, w szczególności kontrolę gospodarki finansowej, w tym opłacanie
składek członkowskich.
2.
Przedstawia ZO wnioski w sprawie działalności Stowarzyszenia.
3.
Składa sprawozdania na WZC z oceną działalności TKP.
4.
Wnosi w miarę potrzeby sprawy do SKO.
5.
Ma prawo do zwołania nadzwyczajnego WZC.
§ 48
Sąd Koleżeński Oddziału.
1.
SKO w składzie od 3 do 5 członków, na swym pierwszym posiedzeniu wybiera
ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2.
SKO rozpoznaje w pierwszej instancji spory między członkami Oddziału
Stowarzyszenia dotyczące nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
władz Oddziału TKP, naruszania zasad współżycia społecznego oraz spraw
powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
3.
SKO może orzekać następujące kary:
a)
upomnienia,
b)
zawieszenia w prawach członka TKP na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
c)
wykluczenia ze Stowarzyszenia.
4.
Od orzeczeń SKO służy odwołanie do GSK wniesione w terminie 30 dni od
dnia otrzymania orzeczenia SKO.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze TKP
§ 49
1.

2.

Majątek i fundusze ZG.
a)
Majątek ZG składa się z nieruchomości, ruchomości, funduszów, środków
finansowych i praw majątkowych.
b)
Źródłem środków finansowych ZG są:
składki korporacyjne uzyskiwane od Oddziałów TKP lub Kół
Terenowych;
dochody z działalności gospodarczej i z majątku Stowarzyszenia, w tym
opłata pobierana za korzystanie ze znaków TKP;
zapisy, darowizny, dotacje, odpisy podatkowe, spadki i inne.
Majątek i fundusze Oddziału TKP.
a)
Majątek Oddziału składa się z nieruchomości, ruchomości, funduszów,
środków finansowych i praw majątkowych.
b)
Źródło środków finansowych Oddziału stanowią:
składki płacone przez członków indywidualnych i wspierających;
zapisy, darowizny, dotacje, odpisy podatkowe, spadki i inne;
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pobrania zgodnie z regulaminem części należności wpłaconej przez
zleceniodawców za konsultingi wykonane przez indywidualnych
członków TKP zrzeszonych w Oddziale;
dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Oddział;
inne dochody uzyskane przez Oddział, w tym przychody z reklamy oraz
opłaty pobierane za używanie znaków TKP.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu, rozwiązanie oddziału lub TKP
1.
2.
3.
4.

5.

§ 50
Zmiana Statutu lub rozwiązanie TKP wymaga uchwały WZD podjętej w pierwszym
terminie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania.
W razie braku wymaganej liczby delegatów w pierwszym terminie, WZD jest władne
do podejmowania uchwał w drugim terminie, bez względu na liczbę delegatów.
W przypadku likwidacji Stowarzyszenia TKP, WZD podejmuje uchwałę o
przeznaczeniu majątku TKP i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
Rozwiązanie Oddziału TKP może nastąpić na podstawie uchwały WZC danego
Oddziału metodą analogiczną do sposobu rozwiązania Stowarzyszenia, opisaną w
punktach 1 do 3 niniejszego paragrafu. Rozwiązanie takie może być również
inicjowane Uchwałą Zarządu Głównego TKP.
W przypadku nieprawidłowego działania Oddziału lub zalegania ze składkami, Zarząd
Główny może podjąć uchwałę o wykluczeniu takiego Oddziału ze struktury TKP
i odebraniu mu prawa do używania loga TKP oraz poinformowaniu o tym właściwego
Sądu Rejestrowego i Organu Nadzorującego.
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