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Rozdział 1. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Stowarzyszenie pod nazwą Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenia Hutnictwa zwane dalej 

Stowarzyszeniem jest samorządną organizacją zrzeszającą w swym składzie przedstawicieli 

przedsiębiorstw hutniczych, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, 

urzędów centralnych oraz przedsiębiorstw i organizacji współpracujących z przemysłem. 

§ 2 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Kraków. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji. 

2. Prawa i obowiązki wynikające z przynależności do organizacji wymienionych w pkt. 1. określają ich 

statuty. 

3. Przynależność do zagranicznych organizacji na warunkach określonych w ich statutach nie może 

naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska. 

 

Rozdział 2. 

 

SPOSOBY, CELE I  ŚRODKI DZIAŁANIA. 
§ 5 

1. Bieżąca działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. 

2. Do prowadzenia prac sekretarsko-administracyjnych, finansowych oraz działalności gospodarczej 

Stowarzyszenie zatrudnia odpowiednich pracowników lub zleca obsługę podmiotom zewnętrznym. 

Stan zatrudnienia określa Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 6 

1. Do podstawowych działań Stowarzyszenia należą : 

a) przygotowywanie opinii i opracowań w zakresie strategii rozwoju przemysłu, przekształceń 

własnościowych, zagadnień ochrony środowiska, skutków socjalnych restrukturyzacji i innych,  

b) świadczenie szeroko pojętego konsultingu, doradztwa i lobbingu,  

c) pomoc w doborze zespołów fachowców realizujących opracowania konsultingowe, 

d) programowanie badań naukowych dla hutnictwa oraz ich realizacja, 
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e) inspirowanie działań związanych z kształceniem i szkoleniem kadr dla przemysłu, 

f) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz centralnych i regionalnych, 

g) współpraca z przedsiębiorstwami, ośrodkami naukowymi i technicznymi celem wdrażania 

postępowych rozwiązań techniczno-technologicznych w przemyśle. 

§ 7 

1. Środkami i formami działalności  Stowarzyszenia są : 

a) przygotowywanie opinii i ekspertyz, doradztwo oraz prowadzenie usług naukowo-technicznych, 

b) organizowanie narad, konferencji, sympozjów, szkoleń i spotkań, 

c) prowadzenie działalności wydawniczej. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. Dochód z działalności gospodarczej  może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów 

statutowych; nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia. 

 

Rozdział 3. 

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 
§ 8 

1. Członków Stowarzyszenia dzieli się na : 

a) zwyczajnych 

b) wspierających. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna reprezentująca :  przedsiębiorstwo, 

wyższą uczelnię, instytut naukowo- badawczy, biuro projektowe, urząd centralny oraz inną instytucję 

lub organizację, a także osoba fizyczna będąca szczególnie zasłużona dla branży hutniczej, zarówno 

obywatel polski, jak i cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce. 

§ 10 

1. W poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia może zostać przyjęta osoba, która : 

a) złożyła do Zarządu Stowarzyszenia pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, 

b) uzyskała ustną lub pisemną rekomendację co do jej przyjęcia do Stowarzyszenia ze strony 

dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

c) została przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni opłacają składki miesięczne.  

§ 11 

1.  Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu wygasa wskutek : 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie, 
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b) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy pomimo pisemnego wezwania 

członek nie uiści zaległych składek członkowskich za okres 12 miesięcy w wyznaczonym 

dodatkowym 14-dniowym terminie liczonym od daty doręczenia wezwania, 

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie 

przestrzegania zasad etyki zawodowej albo skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych, 

d) od decyzji wykluczenia przysługuje członkowi zwyczajnemu prawo odwołania się do Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia, która w terminie do trzech miesięcy powinna je rozpatrzyć i o swoim 

werdykcie powiadomić odwołującego się oraz Zarząd  Stowarzyszenia.       

§ 12 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo : 

a) wybierać władze i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

b) korzystać z pomocy naukowo-technicznej Stowarzyszenia, 

c) występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia, 

d) uczestniczyć w akcjach i przyjętych formach działalności organizacyjnej Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do : 

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) regularnego opłacania składek członkowskich, 

c) uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, a szczególnie do udziału w statutowych 

posiedzeniach Stowarzyszenia oraz wykonywania obowiązków wynikających z przyjęcia na 

siebie określonej funkcji organizacyjnej w Stowarzyszeniu i innych. 

§ 13 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, krajowa lub zagraniczna, 

zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia i przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

§ 14 

1. Członkostwo wspierające ustaje wskutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej z powodu : 

a) pisemnej rezygnacji członka wspierającego, 

b) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym, 

c) zalegania pomimo pisemnego wezwania z zapłatą zaległych składek członkowskich za okres       

12 miesięcy, w którym to wezwaniu wyznaczono dodatkowy 14-dniowy termin płatności liczony 

od daty doręczenia wezwania, 

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nie przestrzegania zasad etyki zawodowej albo 

skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych, 

e)  od decyzji wykluczenia przysługuje członkowi wspierającemu prawo odwołania się do    
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     Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, która w terminie do trzech miesięcy powinna je 

 rozpatrzyć i o  swoim werdykcie powiadomić odwołującego się oraz Zarząd Stowarzyszenia.       

§ 15 

1. Członek wspierający ma prawo do : 

a) inspirowania działalności Stowarzyszenia, 

b) proponowania kierunków działalności naukowo-technicznej oraz korzystania z jej wyników. 

2. Członek wspierający Stowarzyszenia, będący osobą fizyczną, szczególnie zasłużony dla 

Stowarzyszenia może zostać przyjęty w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia na wniosek co 

najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do : 

a) regularnego opłacania składek członkowskich, 

b) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia; 

c) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

Rozdział 4. 

 

WŁADZE I ORGANY STOWARZYSZENIA. 
§ 16 

1.  Władzami Stowarzyszenia są : 

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

b) Zarząd Stowarzyszenia, 

c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

§ 17 

1. Organami wykonawczymi Zarządu Stowarzyszenia są stałe lub doraźne Komisje i Zespoły, 

prowadzące prace w zakresie określonych problemów, powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Tryb powoływania oraz skład i zakres działania Komisji oraz Zespołów określają uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. 

§ 18 

1.  Kadencja władz wszystkich stałych organów Stowarzyszenia trwa cztery lata. 

§ 19 

1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym. Uchwałę w tej sprawie 

podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

2. We wszystkich innych sprawach głosowanie odbywa się jawnie. Jawność głosowania może być 

uchylona na żądanie 1/3 obecnych. 

3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane 

są zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych osób uprawnionych do głosowania. 
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Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są przy 

obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 5. 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA. 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. 

§ 20 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej 

Walnym Zebraniem, zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 21 

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania zwyczajnego należy : 

a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres ich kadencji oraz omawianie ich działalności, 

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia, 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności 

Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

e) określanie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na 

daną kadencję, 

f) wybór : 

- przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia oraz  zastępcy przewodniczącego, 

sekretarza i członków Zarządu Stowarzyszenia, 

- przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz zastępcy 

przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

g) uchwalanie wytycznych do gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał i postanowień dotyczących spraw będących przedmiotem obrad Walnego 

Zebrania, 

i) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia, 

j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

2. Członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Walne 

Zebranie, przy czym mogą oni zostać powołani wyłącznie spośród członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 
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3. Kandydaci do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia są zgłaszani przez 

obecnych na Walnym Zebraniu członków zwyczajnych. Zgłaszający wskazuje osobę kandydata oraz 

proponowane dla kandydata stanowisko. 

4. Głosowanie odbywa się osobno co do wyboru:  

  - przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, 

  - z-cy przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, 

  - sekretarza Zarządu Stowarzyszenia, 

  - pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia, 

  - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

  - z-cy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

  - pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.  

§ 22 

1. Walne Zebranie odbywa się corocznie i zwoływane jest w terminie do 30 czerwca. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia 

członków i delegatów z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym. To samo dotyczy Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania. Zawiadomienie odbywa się w formie listu poleconego. 

§ 23 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z jego własnej inicjatywy    

    albo na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków  

   Stowarzyszenia w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie   

   obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. 

§ 24 

1. W Walnym Zebraniu zwyczajnym i nadzwyczajnym udział biorą : 

a) z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 

b) z głosem doradczym : 

- członkowie  wspierający Stowarzyszenia poprzez swoich delegatów, 

- zaproszeni goście. 

§ 25 

1.  Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały i wybierać władze bez względu na liczbę obecnych 

osób uprawnionych do głosowania chyba, że statut lub przepisy prawa stanowią inaczej.  
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ZARZĄD STOWARZYSZENIA.  

§ 26 

1. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie 

pomiędzy Walnymi Zebraniami. 

2. Zarząd zbiera się na swych posiedzeniach. Członkowie Zarządu są zobowiązani do osobistego 

udziału w jego posiedzeniach, bez możliwości delegowania zastępców. 

3. Termin i miejsce kolejnych posiedzeń Zarządu ustalane są przez przewodniczącego Zarządu w 

porozumieniu z obecnymi na poprzednim posiedzeniu członkami Zarządu. 

§ 27 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 8 osób, w tym : 

- przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz 2-5 członków.  

      W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie kadencji do  poniżej 5 osób, skład 

      Zarządu będzie uzupełniony na najbliższym Walnym Zebraniu. 

§ 28 

1.  Do kompetencji Zarządu należy : 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i regulaminem 

Zarządu, 

c) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji wymienionych w                

§ 4  i wystąpieniu z nich oraz wybór delegatów Stowarzyszenia do tych organizacji, 

d) powoływanie i rozwiązywanie działających przy Zarządzie organów wykonawczych i czuwanie 

nad ich działalnością, 

e) uchwalanie regulaminów działalności organów wykonawczych i podmiotów gospodarczych 

Stowarzyszenia oraz innych regulaminów wewnętrznych,  

f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej (zwyczajnej i wspierającej) oraz  okresowa jej 

waloryzacja, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania, 

h) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i czuwanie nad jego kondycją finansową, 

i) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i rozwiązywania podmiotów do prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia 

członkom wspierającym statusu członka zwyczajnego, 

k) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia, 

§ 29 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. 



 -

2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu w jego imieniu działa prezydium, w którego skład 

wchodzą : 

- przewodniczący Zarządu, 

- z-ca przewodniczącego Zarządu, 

- sekretarz Zarządu. 

3. Prezydium działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd. 

4. Prezydium zbiera się na swoje posiedzenia w miarę istniejących potrzeb. 

 

KOMISJA REWIZYJNA. 

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją Rewizyjną w liczbie 4-5 osób jest organem 

Stowarzyszenia wybieranym przez Walne Zebranie. 

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji      do poniżej 

4 osób, skład Komisji Rewizyjnej uzupełniony będzie na najbliższym  Walnym Zebraniu.  

§ 31 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy : 

a) sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, 

prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami władz 

Stowarzyszenia, 

b) opiniowanie  rocznych sprawozdań z finansowej działalności Zarządu.  

c) przedstawianie na Walnym Zebraniu oceny działalności rzeczowej i finansowej Stowarzyszenia 

za minioną kadencję oraz składanie sprawozdania ze swej działalności za ten okres, 

d) przedstawianie Zarządowi okresowych ocen działalności Stowarzyszenia oraz wniosków 

wynikających z dokonanych kontroli i analiz, 

e) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu odnośnie ich wykluczenia 

ze Stowarzyszenia, 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo do : 

a) delegowania swych przedstawicieli do uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach 

wszystkich władz i organów Stowarzyszenia. 

b) żądania wyjaśnień w sprawach dotyczących całokształtu działalności Stowarzyszenia. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. 
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Rozdział 6 

 

         MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA. 
§ 32 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów 

z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej i innych źródeł 

dopuszczonych przez prawo. 

2. Stowarzyszenie może nabywać oraz zbywać majątek ruchomy oraz nieruchomy, przyjmować 

darowizny i zapisy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy oraz zaciągać zobowiązania w ramach 

obowiązującego prawa. 

3. Stowarzyszenie może z własnych środków tworzyć fundacje na podstawie obowiązujących w tym 

zakresie przepisów. 

§ 33 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych osób. Uprawnienia te posiadają 

członkowie Zarządu. 

§ 34 

1. Majątkiem i finansami Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

2. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później, niż w ciągu trzech 

miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania. 

3. Księgi rachunkowe Stowarzyszenia  prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 35 

1. W Stowarzyszeniu mogą działać wydzielone jednostki gospodarcze. 

 

Rozdział 7. 

 

ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA 

§ 36 

1. Stowarzyszenie ma prawo nadawania odznaczeń i wyróżnień. 

2. Tryb przyznawania odznaczeń i wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

 

 

 

 

 

 



 -

Rozdział 8. 

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA. 
§ 37 

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów 

oddanych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Wniosek o umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia uchwala 

Walne Zebranie poprzedzające kolejne, na którym uchwała ma być przedmiotem obrad. 

3. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów 

oddanych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 38 

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje komisję 

likwidacyjną, która zgodnie z udzielonymi przez Walne Zebranie wytycznymi przeprowadzi 

likwidację Stowarzyszenia. 
 


