Statut Stowarzyszenia
Bezzałogowe Systemy Latające
Postanowienia ogólne.
§1
1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Stowarzyszenie Bezzałogowe Systemy
Latające”, w dalszej części niniejszego Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SBSL.
3.

Stowarzyszenie

w

kontaktach

zagranicznych

posługuje

się

nazwą

„Association – Unmanned Aerial Systems” oraz skrótem „AUAS”.
4. Stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i ma
osobowość prawną.
§2
Stowarzyszenie może działać w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych o tożsamych lub podobnych celach.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może korzystać ze świadczeń wykonywanych przez
wolontariuszy.
§6
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak.
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Cele i środki działania.
§7
Celami Stowarzyszenia są:
A.

Integracja

środowiska

pracowników

naukowych,

konstruktorów,

producentów i użytkowników bezzałogowych systemów latających.
B. Reprezentacja środowiska pracowników naukowych, konstruktorów,
producentów i użytkowników bezzałogowych systemów latających na
forum krajowym i międzynarodowym.
C. Dbanie o prawidłowy rozwój dziedziny bezzałogowych systemów
latających

oraz

wspieranie

projektów

badawczych

dotyczących

bezzałogowych systemów latających.
D. Szkolenie i edukacja z zakresu bezzałogowych systemów latających.
E. Promocja dziedziny bezzałogowych systemów latających.
F. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju
przedsiębiorczości.
G. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie

i wdrażanie

nowych

rozwiązań

technicznych

w praktyce gospodarczej.
H. Wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania.
§8
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
A. Współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej,
organami Unii Europejskiej, samorządami terytorialnymi, samorządami
gospodarczymi oraz innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi.
B. Popieranie badań naukowych.
C.

Prowadzenie

działalności

szkoleniowej

i

promocyjnej

poprzez

organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wystaw, pokazów technicznych, portali internetowych, konkursów, działalności certyfikacyjnej
oraz działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i integracyjnej.
D. Analizowanie oraz opiniowanie istniejących i planowanych
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dokumentów określających kierunki, zakres i sposoby uregulowań
prawnych w kraju i za granicą, a także współdziałanie z właściwymi
instytucjami w zakresie tworzenia tych dokumentów.
E. Wspieranie prac mających na celu podnoszenie jakości rozwiązań
z dziedziny

bezzałogowych

opracowywanie

i

systemów

opiniowanie

norm

latających

oraz

dotyczących

inicjowanie,

bezzałogowych

systemów latających, a także opiniowanie państwowych i lokalnych
programów

oraz

planów

w

dziedzinie

bezzałogowych

systemów

latających.
F. Wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz innych prac zlecanych przez
organy administracji publicznej i podmioty gospodarcze.
G.

Przedstawianie

samorządów

organom

zawodowych

pozarządowym

stanowisk

administracji
i gospodarczych

i

wniosków

publicznej,

organom

oraz

organizacjom

dotyczących

bezzałogowych

systemów latających.
H. Organizowanie wyjazdów naukowych i studialnych, praktyk oraz
stażów krajowych i zagranicznych.
I.

Wnioskowanie

stypendiów

z

i

opiniowanie

funduszów

przyznawania

organizacji

oraz

zagranicznych

wykorzystania
dla

członków

Stowarzyszenia.
J. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych
z wykonywaniem prac dotyczących bezzałogowych systemów latających.
K. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród dla
członków Stowarzyszenia.
L. Ochronę sfery materialnych interesów członków Stowarzyszenia,
łącznie ze świadczeniem im pomocy materialnej w uzasadnionych
przypadkach.
M. Ochronę autorskich praw, praw pokrewnych oraz wynikających
z ustawy prawo własności przemysłowej członków Stowarzyszenia.
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Członkowie - prawa i obowiązki.
§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
może

być

jedynie

członkiem

wspierającym

Stowarzyszenia.

Członkami

zwyczajnymi i honorowymi mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy.
§ 10
Stowarzyszenie posiada członków:
A. Zwyczajnych.
B. Wspierających.
C. Honorowych.
§ 11
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
A. Pracownicy naukowi zajmujący się tematyką bezzałogowych systemów
latających.
B. Właściciele i pracownicy firm, które konstruują, produkują lub
dystrybuują bezzałogowe systemy latające.
C. Osoby wykorzystujące bezzałogowe systemy latające do celów
zarobkowych.
D. Osoby zasłużone dla rozwoju dziedziny bezzałogowych systemów
latających lub Stowarzyszenia.
E. Inne osoby rekomendowane w uchwale Walnego Zebrania Członków
podjętej

większością

2/3

głosów

przy

obecności

co

najmniej

½

uprawnionych do głosowania.
2. Członka zwyczajnego przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd na podstawie
deklaracji

pisemnej,

która

może

być

przekazana

również

w

formie

elektronicznej, wraz z rekomendacjami od dwóch członków wprowadzających
z zastrzeżeniem punktu 3.
3. Zarząd może przyjąć do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego
osobę, której przyjęcie uzna za szczególnie wskazane. Podstawą decyzji jest
deklaracja

pisemna,

która

może

być

przekazana

elektronicznej.
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również

w

formie

4.

Członkami

wprowadzającymi

mogą

być

członkowie

zwyczajni

Stowarzyszenia, którzy należą do stowarzyszenia przez okres dłuższy niż trzy
miesiące.
5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
A. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz
Stowarzyszenia.
B. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia.
C. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie.
D. Zgłaszania wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia.
E. Dostępu do wszelkich informacji o działalności Stowarzyszenia i jego
władz.
F. Wnioskowania na Walnym Zebraniu Członków o zmianę trybu
głosowania.
6. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
A. Przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i Uchwał władz
Stowarzyszenia.
B. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
C. Terminowego opłacania rocznych składek członkowskich w terminie do
30 marca każdego roku.
7. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek skreślenia z listy z powodu:
A. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego pisemnie Zarządowi.
Oświadczanie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia może być przekazane
również w postaci elektronicznej.
B. Śmierci.
C. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące.
8. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek wykluczenia z powodu:
A. Nieprzestrzegania prawa lotniczego.
B. W przypadku rażącego naruszenia zasady współżycia koleżeńskiego
lub dobrych obyczajów.
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C. Wykluczenie członka następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków
podjętą większością co najmniej 3/5 głosów stanowiących na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji pisemnej,
która może być przekazana również w postaci elektronicznej.
3.

Członkowie

wspierający

mają

prawo

używania

symboli

członka

wspierającego Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
A.

Dobrowolnego

wystąpienia

zgłoszonego

pisemnie

Zarządowi.

Oświadczenie o wystąpieniu za Stowarzyszenia może być przekazane
również w postaci elektronicznej.
5. Członkostwo wspierające ustaje wskutek likwidacji osoby prawnej.
7. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa
wyborczego
8. Obowiązkiem członka wspierającego jest realizacja zadeklarowanej pomocy
finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia.
9. Wykluczenie Członka wspierającego następuje na skutek:
A. Nie wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy.
B. Działania na niekorzyść Stowarzyszenia.
C. Wykluczenie członka następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą
większością co najmniej 3/5 głosów stanowiących na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
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§ 13
1. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu nadaje Walne

Zebranie

Członków

dziedziny

osobom

szczególnie

zasłużonym

dla

rozwoju

bezzałogowych systemów latających lub Stowarzyszenia.
2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
4.Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu.
5. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
A. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego pisemnie Zarządowi.
Oświadczanie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia może być przekazane
również w postaci elektronicznej.
B. Śmierci.
C. Wykluczenia członka honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków
podjętą jednogłośnie z wyłączeniem głosu członka honorowego.
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Władze stowarzyszenia.
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
A. Walne Zebranie Członków.
B. Zarząd Stowarzyszenia.
C. Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Kadencja władz Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem Członków, trwa
dwa lata i kończy się z chwilą ogłoszenia wyniku wyboru nowych władz na
Zgromadzeniu Członków, zastrzeżeniem ust.2.
2. Kadencja członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybranego w wyborach
uzupełniających na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków ustaje wraz z
ustaniem kadencji tej władzy.
§ 16
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,
przy

obecności

co

najmniej

połowy

liczby

członków

danego

organu

Stowarzyszenia, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zebraniu Członków biorą udział:
A. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi.
B. Z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni przez
Zarząd goście.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje raz na rok Zarząd Stowarzyszenia, nie
później niż do 31 maja. Zarząd kieruje do wszystkich członków Stowarzyszenia
zaproszenia na Zebranie, w formie elektronicznej, ze wskazaniem terminu i
miejsca obrad Zgromadzenia, nie później niż na 7 dni przed terminem
Zebrania. Termin i miejsce obrad umieszcza się ponadto na stronie internetowej
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stowarzyszenia. Jeśli Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków w trybie i terminie zgodnym ze Statutem, Walne Zebranie
Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby
członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie później niż 30 dni po otrzymaniu
wniosku zarząd ogłasza termin Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie
Członków musi się odbyć nie później niż 90. dni od daty złożenia wniosku.
6. Walne Zebranie

Członków otwiera Prezes Zarządu, a w przypadku jego

nieobecności członek Zarządu.
7.

Po

otwarciu

obrad

Walne

Zebranie

Członków

stwierdza

uchwałą

prawidłowość swojego działania, a następnie uchwala Regulaminu Obrad
Walnego Zebrania Członków i porządek obrad.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością
głosów członków obecnych na obradach Zebrania w głosowaniu jawnym za
wyjątkiem

spraw

osobowych,

które

głosowane

są

w

sposób

tajny,

z

zastrzeżeniem § 11 ustęp 5 lit F.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
A. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
B. Zmiana statutu.
C. Wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu
Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej.
D. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
E. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
F. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
G. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
H. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze, przyjętych do porządku obrad.
I. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majątku.
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J. Podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
K. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
L. Zatwierdzanie planów pracy, projektu budżetu i sprawozdania z
realizacji budżetu przedstawionych przez Zarząd.

§ 18
1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia oraz
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa oraz Sekretarza
Stowarzyszenia.
3. Prezesa Zarządu wybiera Zgromadzenie Członków w oddzielnym głosowaniu.
4. Sekretarza Stowarzyszenia wybiera Zarząd spośród swoich członków.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub członek Zarządu wskazany w
Regulaminie, o którym mowa w § 18 ust

7., w miarę potrzeb, nie rzadziej

jednak niż cztery razy do roku.
6. Do kompetencji Zarządu należą:
A. Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
B. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
C. Sporządzanie planów pracy, projektu budżetu i sprawozdania

z

realizacji budżetu oraz wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o
wysokości składek członkowskich.
D. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
E. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym zawieranie
umów cywilnoprawnych w imieniu Stowarzyszenia związanych z bieżącą
działalnością Stowarzyszenia i realizowaniem celów Statutu.
F. Zwoływanie Zgromadzenia Członków.
G. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
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7. Sposób reprezentacji.
A.

Do

ważności

umów,

porozumień,

udzielania

pełnomocnictwa

i

składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
B. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
C. Walne Zebranie Członków w drodze uchwały określa zasady
podejmowania przez Zarząd czynności cywilnoprawnych obciążających
lub zbywających majątek Stowarzyszenia.
D. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez
Zarząd.
8. W przypadku, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
9. W przypadku gdy więcej niż połowa składu Zarządu lub cały Zarząd złoży
rezygnację, Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
10. W przypadku gdy Prezes złoży rezygnację lub w inny sposób ustąpi ze
stanowiska, jego obowiązki przejmuje Sekretarz Stowarzyszenia.
11. Zarząd może się spotykać i dyskutować z wykorzystaniem elektronicznych
środków komunikacji.
§ 19
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad
działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków Stowarzyszenia, w tym
Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza Walne zgromadzenie wybiera
wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Komisja z własnego grona wybiera
Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza w głosowaniu, zwykłą większością
głosów.
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3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
A. Kontrolowanie działalności Zarządu.
B. Składanie wniosków z kontroli na Walne Zebranie Członków.
C. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania
Członków oraz zebrania Zarządu.
D. Składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla władz
Stowarzyszenia.
E. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.
4. W przypadku gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać
nie więcej niż połowę składu organu.

Majątek i Fundusze.
§ 20
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
A. Składki członkowskie.
B. Darowizny, spadki i zapisy.
C. Dotacje i środki uzyskane ze środków publicznych.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych
zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy do
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między
jego członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy, a pierwszym
rokiem obrachunkowym jest rok 2015.
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Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 21
1.

Uchwałę

w

Stowarzyszenia

sprawie

zmiany

podejmuje

Statutu

Walne

oraz

Zebranie

uchwałę

o

Członków

rozwiązaniu
kwalifikowaną

większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
2.

Podejmując

Członków

uchwałę

określa

o

sposób

rozwiązaniu
jego

Stowarzyszenia

likwidacji

oraz

Walne

przeznaczenie

Zebranie
majątku

Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
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