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STATUT 
  

STOWARZYSZENIA 

INŻYNIERÓW I TECHNIKOW 

POLSKICH WE FRANCJI 
 

 

 

 

PREAMBUŁA 

Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we 

Francji, tak jak określone w artykule 4.1. niniejszego Statutu, 

obradujący na Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym w Paryżu w dniu 

28 maja 2005 r., w hołdzie założycielom Stowarzyszenia i w 

nawiązaniu do jego pierwszego Statutu z 1917 r., przyjęli obecny 

Statut w duchu ciągłości historycznej tradycji Stowarzyszenia.  

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Poniższy Statut jest kompletną aktualizacją Statutu Stowarzyszenia 

z dn 5 stycznia 1948 r., zmodyfikowaną dnia 16 lutego 1948 r. 

ratyfikowaną przez Walne Zebranie 25 lutego 1948 r. 
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ARTYKUŁ 1 
 

1.1. Nazwa, akronim 

Tworzy się między członkami przyjmującymi bieżący 
statut, stowarzyszenie non-profit, podlegające prawnie 
ustawie francuskiej z 1 lipca 1901 r. i późniejszym 
dekretom, o nazwie:  

Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France 

(akronim : A.I.T.P.F.) 

po polsku  :  

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji 

(akronim : S.I.T.P.F.). 

 

 

1.2. Logo 

 

Logo Stowarzyszenia : 
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ARTYKUŁ 2 
 

2.1. Cele Stowarzyszenia 

Celem Stowarzyszenia jest : 

1. Grupować, przybliżać, poznawać się wzajemnie i działać 

wspólnie; inżynierów, techników i stowarzyszeń 

technicznych; osób fizycznych i prawnych działających w 

dziedzinie nauki i techniki; Polaków, ludzi polskiego 

pochodzenia, Francuzów lub innych narodowości pragnących 

współpracować w celu osiągnięcia celów stowarzyszenia. 

2. Bronić wspólnie interesów polskich inżynierów i techników 

pracujących we Francji. 

3. Czuwać nad utrzymywaniem między nimi regularnych relacji, 

opartych na solidarności zawodowej, koleżenskiej i 

kulturalnej, oraz wyrażaniem ich wspólnych aspiracji poprzez 

spotkania. 

4. Wymieniać i poszerzać informacje dotyczące techniki, nauki i 

doświadczenia zawodowego, w szczególności poprzez 

poniższe akcje : 

a. organizacja i udział w technicznych i naukowych 

konferencjach; wycieczki związane z kulturą i 

dziedzictwem przemysłowym i kulturowym. 

b. publikacja „Biuletynu Informacyjnego”, miesięcznika 

„Flash”, strony internetowej i dystrybucja innych 

publikacji o charakterze technicznym i naukowym. 

5. Brać czynny udział w życiu Polonii we Francji. 

6. Nawiązywć i utrzymywać kontakty z innymi 

stowarzyszeniami polonijnymi we Francji. 

7. Współpracować z innymi stowarzyszeniami technicznymi i 

naukowymi we Francji, w Polsce i za granicą. 

 

 



STATUT   28.05.2005 
 

 4 Edycja – luty 2023 r. 

8. Wnosić aktywny wkład w intensyfikację wymiany między 

Francją a Polską w dziedzinie technicznej, naukowej i 

gospodarczej, w szczególności poprzez: 

a. rozwój kontaktów z instytucjami i stowarzyszeniami 

technicznymi w Polsce, 

b. współpracę z instytucjami, organizacjami i 

stowarzyszeniami, francuskimi , francusko-polskimi i 

polskimi, w celu rozszerzenia wymiany handlowej 

między Francją a Polską, oraz poprzez udział w 

różnych programach Unii Europejskiej,  

c. promocję polskiej myśli technicznej we Francji i 

innych krajach Unii Europejskiej. 

9. Działać na rzecz etyki zawodowej i honoru inżynierów oraz 

techników. 

10. Udzielać członkom Stowarzyszenia informacji dotyczących 

rynku pracy i ofert pracy; pomóc młodym inżynierom i 

technikom poszukującym pracy oraz polskim studentom 

poszukującym staży we Francji. 
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ARTYKUŁ 3 
 

3.1. Siedziba 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Paryż (75). 

Siedziba może być przeniesiona zwykłą decyzją Zarządu. 

 

 

3.2. Czas istnienia 

Czas istnienia stowarzyszenia jest nieograniczony. Walne Zebranie 

Nadzwyczajne może podjąć decyzję o zaprzestaniu działalności, 

zgodnie z warunkami określonymi w artykule 11.1. 

 

 

3.3. Zasoby finansowe 

Na środki, w szczególności finansowe, Stowarzyszenia składają się: 

− opłaty wpisowe i składki członkowskie, 

− dotacje, które mogłyby być mu przyznane przez państwo lub 

władze publiczne, 

− dochody z jego majątku, 

− usługi lub świadczenia świadczone przez Stowarzyszenie, 

− wszelkie inne zasoby dozwolone przez przepisy ustawowe i 

wykonawcze. 

 

 

3.4. Zasięg 

Stowarzyszenie może tworzyć lub zatwierdzać struktury regionalne. 

Stowarzyszenie może także wchodzić w skład innych struktur 

zrzeszeniowych (federacji, konfederacji) Polonii we Francji i na 

świecie oraz stowarzyszeń technicznych, techniczno-gospodarczych 

i naukowych, których statuty nie są sprzeczne ze Statutem 

Stowarzyszenia i które nie naruszają autonomii, niezależności i 

tożsamości Stowarzyszenia. 
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3.5. Komisje tematyczne 

Stowarzyszenie może tworzyć lub zatwierdzać stałe lub czasowe 

Komisje Tematyczne, których członkowie są członkami SITPF. 

Komisje muszą składać sprawozdania ze swojej działalności 

Zarządowi, na jego żądanie. 
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CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 
 

ARTYKUŁ 4 
 

4.1. Członkowie 

Członkami Stowarzyszenia mogą być: 

• osoby fizyczne obojga płci, inżynierowie i technicy wszystkich 

dziedzin, osoby pełnoletnie, których prawo francuskie nie 

pozbawia możliwości uczestniczenia w zgromadzeniach i 

stowarzyszeniach, 

• osoby prawne (członkowie instytucjonalni) takie jak : 

stowarzyszenia i organizacje techniczne, techniczno-

gospodarcze i naukowe, uczelnie wyższe, spółki, których 

statuty nie są sprzeczne ze Statutem SITPF; każdy podmiot 

prawny wyznaczony na piśmie jako ich przedstawiciel. 

Członkowie należą do jednej z poniższych kategorii : 

• aktywni 

• wspierajacy 

• honorowi 

• dobroczyńcy 

Członkiem Aktywnym może zostać każda osoba fizyczna 

zdefiniowana powyżej. Członek Aktywny korzysta w pełni ze 

wszystkich praw wymienionych w Statucie, a w szczególności 

posiada czynne i bierne prawo wyborcze do głosowania na walnych 

zebraniach, oraz jest uprawniony do przynależnosci do wszystkich 

organów administracyjnych Stowarzyszenia. Spełnia warunki 

członkostwa wskazane w artykule 4.2. oraz opłaca składkę roczną w 

wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

Aktywnie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia. 

Członkiem Wspierającym może być każda osoba fizyczna lub 

prawna w rozumieniu powyższych definicji, która sympatyzuje ze 

Stowarzyszeniem i swoją działalnością przyczynia się do rozwoju 

Stowarzyszenia. Członek Wspierający spełnia warunki członkostwa 

wskazane w artykule 4.2. oraz opłaca składkę roczną w wysokości 

ustalonej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Ma prawo 
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uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia i uczestniczenia w Walnych 

Zebraniach Zwyczajnych, ale bez prawa głosu. Nie może zasiadać 

w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim 

Stowarzyszenia. 

Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, ze względu 

na swoje zasługi w dziedzinie techniki, lub wyjątkowo zasłużona 

dla Stowarzyszenia. W przypadku byłego prezesa Stowarzyszenia, 

może zostać mu nadany tytuł Prezesa Honorowego. Członka 

Honorowego powołuje Walne Zebranie przez aklamację, na 

wniosek Zarządu. Członek Honorowy jest zwolniony z płacenia 

składki i posiada wszystkie prawa przysługujące członkom 

aktywnym. 

Członkiem Dobroczyńcą jest osoba fizyczna lub prawna 

zdefiniowana powyżej, która poprzez swoje wsparcie finansowe 

wnosi istotny wkład w rozwój Stowarzyszenia. W uznaniu zasług 

dla Stowarzyszenia, Członka Dobroczyńcę powołuje Walne 

Zebranie przez aklamację, na wniosek Zarządu. Ma prawo pełnego 

udziału w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności może 

uczestniczyć w Walnych Zebraniach Zwyczajnych bez prawa głosu 

i nie może być wybrany do Władz Stowarzyszenia.  

 

4.2. Członkostwo 

Aby zostać Członkiem Aktywnym lub Członkiem Wspierającym, 

kandydat musi złożyć deklarację członkowską oraz spełnić warunki 

członkostwa określone w Regulaminie Wewnętrznym.  

 

4.3. Utrata członkostwa  

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w następujących 

sytuacjach : 

− rezygnacja, 

− śmierć osoby fizycznej lub rozwiązanie osoby prawnej, 

− likwidacja lub rozwiązanie Stowarzyszenia, 

− wykluczenie ogłoszone przez Zarząd Stowarzyszenia w 

związku z nieuregulowaniem składek, 
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− wydalenie ogłoszone przez Zarząd Stowarzyszenia z ważnych 

powodów, w szczególności za działania sprzeczne z niniejszym 

Statutem. 

Szczegółową procedurę określa Regulamin Wewnętrzny. 
 

 

 

4.4. Prawa i obowiązki Członka 

Prawa Członków Stowarzyszenia określa artykuł 4.1. 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek w miarę swoich 

możliwości promować Stowarzyszenie, aktywnie uczestniczyć w 

życiu Stowarzyszenia oraz wspierać realizację jego celów. Nie 

wolno im prowadzić działań, które mogłyby zaszkodzić lub 

wyrządzić szkodę Stowarzyszeniu. 

Mają obowiązek uczestniczyć w Walnych Zebraniach Zwyczajnych 

i Nadzwyczajnych zgodnie z Artykułem 6.1.2. i 6.2.2. Członkowie 

zobowiązani są do przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminu 

Wewnętrznego oraz decyzji Walnego Zebrania. 

Z wyjątkiem Członków Honorowych, opłacają oni składki, których 

wysokość ustala corocznie Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia, w terminach przewidzianych Regulaminem 

Wewnętrznym. 

Członkowie Aktywni są uprawnieni do odwoływania się do 

Stowarzyszenia w swoich relacjach zawodowych i osobistych 

zgodnie z celem Stowarzyszenia. 
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WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

ARTYKUŁ 5 
 

5.1. Władze Stowarzyszenia 

Władzami Stowarzyszenia są: 

• Walne Zebranie 

• Zarząd 

• Komisja Rewizyjna 

• Sąd Koleżeński 

 
 

ARTYKUŁ 6 
 

6.1. Walne Zebranie Zwyczajne 

 

6.1.1. Rola Walnego Zebrania Zwyczajnego 

Walne Zebranie Zwyczajne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia: 

- wyznacza główne kierunki działalności Stowarzyszenia 

- zatwierdza sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie 

finansowe Zarządu za miniony rok, na wniosek Komisji 

Rewizyjnej 

- głosuje nad wstępnym budżetem na nadchodzący rok 

- wybiera nowego Prezesa i nowych członków Zarządu 

Stowarzyszenia w głosowaniu jednoznacznym w jednej turze 

- wybiera nowych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego w głosowaniu jednoznacznym w jednej turze 

- orzeka o odwołaniu członków Stowarzyszenia i odwołaniu 

członków Zarządu 

- określa wysokość składek i opłat za wstąpienie 

- zatwierdza Członków Honorowych, Prezesów Honorowych i 

Członków Dobroczyńców 

- rozstrzyga ostatecznie w sprawie odwołań członków 

- zatwierdza decyzje dotyczące postulatów członków 
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- na ogół decyduje o wszystkich ważnych sprawach 

dotyczących życia Stowarzyszenia i/lub umieszczonych w 

porządku obrad zebrania. 

 

 

6.1.2. Sposób funkcjonowania Walnego Zebrania Zwyczajnego 

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje raz w roku Prezes 

Stowarzyszenia. 

Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Zwyczajnego wraz z 

porządkiem obrad muszą być przesłane wszystkim członkom 

Stowarzyszenia zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie 

Wewnętrznym. 

Członkowie Czynni i Członkowie Honorowi uczestniczą w Walnym 

Zebraniu Zwyczajnym z głosem decydującym. Członkowie 

Wspierający i Członkowie Dobroczyńcy mogą uczestniczyć w 

Walnym Zebraniu Zwyczajnym, jednak bez prawa głosu i nie mają 

prawa wstępu do Władz Stowarzyszenia. 

Członkowie, którzy nie opłacili składek za rok ubiegły, tracą prawo 

głosu. 

Walne Zebranie Zwyczajne nie może odbyć się w lipcu, sierpniu i 

wrześniu. 

Dla ważności Walnego Zebrania Zwyczajnego wymagana jest 

obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego kworum w 

pierwszym terminie, w drugim terminie pół godziny później 

zwołuje się nowe Walne Zebranie, które obraduje w sposób ważny 

bez względu na liczbę obecnych członków; porządek obrad musi 

koniecznie dotyczyć Walnego Zebrania, które nie osiągnęło 

kworum. 

Każdy obecny członek ma prawo głosować na maksymalnie trzech 

(3) innych nieobecnych członków, okazując pisemne upoważnienie. 

Artykuł 11.1. musi być uwzględniony w przypadku rozwiązania 

Stowarzyszenia. 

Wszystkie decyzje Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu 

jawnym lub tajnym, jeżeli choćby jeden członek Zebrania wyrazi 

taką wolę. 
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Tajne głosowanie jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia przez 

Zarząd wniosku o odwołanie członków Stowarzyszenia lub 

odwołania członka Zarządu. 

Kandydatury na Prezesa i do Zarządu, do Komisji Rewizyjnej i 

Sądu Koleżeńskiego mogą być zgłaszane do biura Zarządu 

Stowarzyszenia przed Walnym Zebraniem lub w trakcie Walnego 

Zebrania Zwyczajnego. 

Do ważności głosowania wystarczy zwykła większość członków 

obecnych na Zebraniu i uzasadniających swoje prawo głosu. 

 

 

6.2. Walne Zebranie Nadzwyczajne 

 

 

6.2.1. Rola Walnego Zebrania Nadzwyczajnego 

Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje się dla: 

- zmiany statutu 

- rozwiązania Stowarzyszenia 

- rezygnacji Zarządu 

- innego szczególnego powodu.  

 

 

6.2.2. Sposób funkcjonowania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego 

Walne Zebranie Nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami 

objętymi jego porządkiem obrad, które należy przesłać wraz z 

zawiadomieniem o zwołaniu Zebrania. 

Walne Zebranie Nadzwyczajne musi być zwołane albo na wniosek 

Zarządu, albo na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany 

do biura Zarządu, albo na wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 

członków Stowarzyszenia, którym przysługuje prawo głosu. 

Członkowie Czynni i Członkowie Honorowi uczestniczą w Walnym 

Zebraniu Nadzwyczajnym z głosami decydującymi. Członkowie 

którzy nie opłacili składek za rok ubiegły, tracą prawo głosu. 
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Dla ważności Walnego Zebrania Nadzwyczajnego wymagana jest 

obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego kworum w 

pierwszym terminie, nowe Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje 

się w drugim terminie pół godziny później i obraduje ono ważnie, 

bez względu na liczbę obecnych członków. Porządek obrad 

koniecznie obejmuje Walne Zebranie Nadzwyczajne, na którym nie 

osiągnięto kworum. W drodze odstępstwa od tych zasad, Walne 

Zebranie Nadzwyczajne zwołane w celu rozwiązania 

Stowarzyszenia podlega przepisom artykułu 11.1. 

Dla wniosków dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia oraz zmian 

lub modyfikacji statutu wymagana jest większość 2/3 głosów 

uprawnionych do głosowania. Propozycje te muszą być jednak 

wymienione w porządku obrad wezwań wysłanych do wszystkich 

członków. 

Tajne głosowanie jest obowiązkowe w przypadku głosowania nad 

wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia, skreślenie członków 

Stowarzyszenia wskazanych przez Zarząd lub odwołanie członka 

Zarządu. 

Do ważności głosowania wystarczy zwykła większość członków 

obecnych na Zgromadzeniu i uzasadniających swoje prawo głosu. 
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ARTYKUŁ 7 
 

7.1. Organy wykonawcze Stowarzyszenia 

 

7.1.1. Zarząd 

 

7.1.1.1. Rola Zarządu 

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Zapewnia 

zarządzanie Stowarzyszeniem pomiędzy dwoma Walnymi 

Zebraniami w celu realizacji postanowień ostatniego Walnego 

Zebrania. 

Jako taki reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, projektuje 

roczny budżet Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego 

Zebrania i ustala porządek jego posiedzeń, przedstawia mu jego 

propozycje, zarządza majątkiem Stowarzyszenia, zatwierdza 

nowych członków, decyduje w sprawie skreślania członków i 

odwoływania członków Zarządu. Głosuje nad wnioskami w sprawie 

powołania Prezesa Honorowego oraz Członków Honorowych i 

Dobroczyńców, aby następnie przedstawić te propozycje Walnemu 

Zebraniu, oraz rozstrzyga sprawy życia wewnętrznego 

Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i Regulaminem Wewnętrznym. 

 

7.1.1.2. Skład Zarządu 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu (7) do jedenastu (11) 

członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres dwóch (2) 

lat. 

W przypadku wakatu Zarząd tymczasowo przewiduje zastępstwo 

swoich członków. Są oni definitywnie zastąpieni na następnym 

Walnym Zebraniu. Uprawnienia członków wybranych w ten sposób 

wygasają w momencie, w którym zwykle wygasa mandat 

zastąpionych członków. 

Członek Zarządu traci mandat na zasadach określonych w 

Regulaminie Wewnętrznym. 
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7.1.1.3. Funkcjonowanie Zarządu 

Zarząd zbiera się co najmniej cztery (4) razy w roku oraz zawsze, 

gdy jest zwoływany przez Prezesa lub jedną czwartą jego członków. 

Decyzje podejmowane są większością głosów obecnych. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. Dopuszcza 

się głosowanie przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. 

Do ważności obrad Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 

połowy członków. 

Protokół z posiedzenia Zarządu sporządza Sekretarz lub jego 

Zastępca i podpisuje Prezes i Sekretarz lub jego Zastępca. 

 

 

7.2.1. Biuro Zarządu 

 

7.2.1.1. Rola Biura 

Biuro Zarządu na co dzień zarządza Stowarzyszeniem. Jako takie 

wykonuje decyzje Walnego Zgromadzenia i Zarządu. Organizuje 

wystawy, konferencje, wycieczki i wszelkie inne działania, zarządza 

istniejącymi i zawiera umowy ze stronami trzecimi, proponuje 

Zarządowi przyjmowanie i usuwanie członków oraz odwoływanie 

członków Biura, oraz administruje instytucjami Stowarzyszenia. 

 

 

7.2.1.2. Skład Biura 

Biuro Stowarzyszenia składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków 

wybieranych spośród członków Zarządu: 

− Prezes 

− ewentualnie Wiceprezes 

− Sekretarz i ewentualnie Zastępca Sekretarza 

− Skarbnik. 

Funkcje Wiceprezesa i Sekretarza (ewentualnie Zastępcy 

Sekretarza) mogą być łączone przez tę samą osobę.  
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Prezes Stowarzyszenia i Prezes Zarządu staje się jednocześnie 

Prezesem Biura. 

W aktach życia codziennego Prezes kieruje wszystkimi pracami 

Biura. 

W aktach życia cywilnego reprezentuje Stowarzyszenie względem 

wszystkich instancji, osób fizycznych i prawnych, publicznych i 

prywatnych. Działa w imieniu i za zgodą Biura. Posiada podpis 

prawny. Ma zdolność do zawierania wszelkich umów i 

występowania jako strona w postępowaniu sądowym, pod 

warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zarządu. W przypadku 

reprezentacji prawnej Prezesa może zastąpić wyłącznie 

pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa 

szczególnego. 

W nagłych przypadkach Prezes ma prawo podejmować decyzje 

wiążące na własną odpowiedzialność, nawet w zakresie kompetencji 

Walnego Zebrania Zwyczajnego, przy czym decyzje te wymagają 

zatwierdzenia przez Walne Zebranie Zwyczajne w najbliższym w 

termin lub przez Walne Zebranie Nadzwyczajne. 

Regulamin określa funkcje Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i jego 

Zastępcy oraz Skarbnika, oraz określa sposób ich zastępowania. 

 

 

7.2.1.3. Działanie Biura 

Częstotliwość posiedzeń Biura, jego funkcjonowanie oraz utratę 

mandatu przez członka Biura i jego zastępstwo określa Regulamin 

Wewnętrzny. 

 

7.3. Zwrot kosztów 

Funkcje członków Zarządu są dobrowolne, ale koszty i wydatki 

poniesione w związku z wykonywaniem mandatu administratora są 

zwracane na podstawie dokumentów potwierdzających wydatek, 

jeżeli pozwala na to stan konta Stowarzyszenia i po uprzednim 

zatwierdzeniu przez Zarząd. Koszty podróży zostaną zwrócone na 

podstawie danych administracji podatkowej. 
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Sprawozdanie finansowe przedkładane Walnemu Zebraniu 

Zwyczajnemu musi zawierać zwrot kosztów delegacji, podróży lub 

reprezentacji wypłaconych członkom Zarządu. 
 

 

 

ARTYKUŁ 8 
 

8.1. Komisja Rewizyjna 

 

8.1.1. Rola Komisji Rewizyjnej 

Komisja Rewizyjna musi: 

a. nadzorować całokształt działalności Zarządu zgodnie ze 

Statutem i celami Stowarzyszenia; w przypadku poważnego 

braku porządku niezwłocznie odwołuje się do Walnego 

Zebrania Nadzwyczajnego, 

b. kontrolować Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku, 

c. składać sprawozdanie na Walnym Zebraniu Zwyczajnym. 

Przedkłada Walnemu Zebraniu wnioski dotyczące zmian w 

finansach Stowarzyszenia. Zwraca się do Zebrania o udzielenie 

absolutorium Zarządowi.  

 

 

8.1.2. Skład Komisji Rewizyjnej  

Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) członków i ewentualnie 

dwóch (2) zastępców wybieranych przez Walne Zebranie przez 

podniesienie ręki, na okres dwóch (2) lat. 

Przyjmuje się, że członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być 

ponownie wybrani bez ograniczenia liczby kadencji. 

Regulamin Wewnętrzny określa zasady funkcjonowania Komisji 

Rewizyjnej. 
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ARTYKUŁ 9 
 

9.1. Sąd Koleżeński 

 

9.1.1. Rola Sądu Koleżeńskiego 

W celu rozstrzygania sporów związanych z problemami 

Stowarzyszenia istnieje Sąd Koleżeński. Sąd jest „organem 

arbitrażowym” wewnętrznym Stowarzyszenia i w żadnym wypadku 

nie ma charakteru organu arbitrażowego w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego Prawa Francuskiego. 

 

9.1.2. Skład Sądu Koleżeńskiego 

Sąd Koleżeński składa się z trzech Członków Czynnych lub 

Honorowych Stowarzyszenia, wybieranych przez Walne Zebranie 

przez podniesienie ręki, na okres dwóch (2) lat. 

Przyjmuje się, że członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą być 

ponownie wybrani bez ograniczenia liczby mandatów. Członkowie 

Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład żadnego innego 

organu administracyjnego Stowarzyszenia, z wyjątkiem Walnego 

Zebrania. 

Regulamin Wewnętrzny określa zasady funkcjonowania Sądu 

Koleżeńskiego. 
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DYSPOZYCJE KOŃCOWE 

 

ARTYKUŁ 10 
 

10.1. Regulamin Wewnętrzny 

W celu sprecyzowania i uzupełnienia Statutu Stowarzyszenia, 

Zarząd może podjąć decyzję o ustanowieniu Regulaminu 

Wewnętrznego, który zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez 

Walne Zebranie Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Obowiązuje 

wszystkich członków Stowarzyszenia. 

Regulamin Wewnętrzny określa tryb dokonywania zmian oraz ich 

ujawniania członkom Stowarzyszenia. 

 

 

ARTYKUŁ 11 
 

11.1. Rozwiązanie Stowarzyszenia 

O rozwiązaniu Stowarzyszenia może zadecydować tylko Walne 

Zebranie Nadzwyczajne. Decyzja ta musi być podjęta większością 

2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu i 

posiadających prawo głosu. 

Jeżeli niniejsze Walne Zebranie nie może się odbyć w pierwszym 

terminie, drugie posiedzenie jest ważne tylko wtedy, gdy obecna 

jest co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. 

Jeżeli Zebranie to również się nie zbierze, Zebranie zwołuje się po 

raz trzeci i posiedzenie to jest ważne bez względu na liczbę 

obecnych członków. 

Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania należy przesyłać 

listem poleconym na piętnaście dni przed datą Zebrania. 

W przypadku rozwiązania, specjalnie w tym celu zwołane Walne 

Zebranie likwidacyjne decyduje o przeznaczeniu funduszy, majątku 

i archiwum Stowarzyszenia. 
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Majątek zostanie przekazany zgodnie z art. 9 ustawy z 1 lipca 1901 

r. stowarzyszeniu realizującemu podobny cel. 

Kwestia rozwiązania Stowarzyszenia nie może być omawiana na 

wniosek członka; musi to być uzasadnione albo we wniosku 

Zarządu, albo we wniosku członków wnioskujących o zwołanie 

Walnego Zebrania Nadzwyczajnego, zgodnie z artykułem 6.2.2. 

niniejszego Statutu. 

 

Sporządzono w Paryżu 

9 września 2005 r. 

W dwóch oryginalnych egzemplarzach 

 

Za Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji 
 

Janusz Ptak 

  Prezes 

        Andrzej Farnik 

          Wiceprezes 

Stanisław Aloszko     

         Sekretarz        

        Katarzyna André 

             Skarbnik 

Małgorzata Kalinowska         

    Zastępca Sekretarza  

 

_____________________________________________ 

Za zgodność wersji polskiej z oryginałem Statutu w języku francuskim: 

 

 

 

Janusz Ptak    Krystyna Liziard 

       Wiceprezes             Prezes 

 

Paryż, 10 lutego 2023 r.         
        


