Załącznik
do uchwały Założycieli ZAPPA Nr 2 z dnia 6 września 2017 r.
STATUT
ZWIĄZKU APTEKARZY - PRACODAWCÓW POLSKICH APTEK
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Związek pracodawców nosi nazwę: ZWIĄZEK APTEKARZY - PRACODAWCÓW
POLSKICH APTEK i zwany jest dalej „Związkiem” lub „ZAPPA”.
§ 2.
Związek jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2019, z późn.
zm.).
§ 3.
1. Siedzibą Związku jest Warszawa.
2. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza
jej granicami.
3. Związek
może
utworzyć
lub
przystąpić
do
polskich
lub
międzynarodowych organizacji, federacji i konfederacji.
4. Związek może tworzyć przedstawicielstwa zagraniczne.
5. Związek zostaje założony na czas nieoznaczony.
§ 4.
Związek posiada osobowość prawną.
§ 5.
Związek ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi
przepisami.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 6.
Podstawowymi celami Związku są:
1) reprezentowanie interesów pracodawców aptekarskich zrzeszonych
w
Związku
wobec
związków
zawodowych,
organów
władzy
i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego;

2) kształtowanie dobrych praktyk związanych z zatrudnianiem w polskich
aptekach;
3) podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku usług farmaceutycznych
świadczonych w aptekach prowadzonych przez pracodawców
aptekarskich.
§ 7.
Do zadań Związku należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów pracodawców aptekarskich;
2) organizowanie współdziałania pracodawców aptekarskich celem
realizacji wspólnych celów;
3) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego aptek
ogólnodostępnych, w szczególności w celu uwzględnienia interesów
pracodawców aptekarskich.
§ 8.
Cele i zadania Związku są realizowane poprzez:
1) prezentowanie opinii w sprawach związanych z zawodami medycznymi
wykonywanymi w aptekach ogólnodostępnych prowadzonych przez
pracodawców aptekarskich;
2) występowanie do organów władzy publicznej, samorządów zawodów
medycznych i organizacji farmaceutycznych w sprawach dotyczących
pracodawców aptekarskich;
3) opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych dotyczących
pracodawców aptekarskich;
4) organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i innych form wymiany
poglądów i doświadczeń;
5) organizowanie działalności szkoleniowej dla pracodawców aptekarskich,
farmaceutów i techników farmaceutycznych;
6) organizowanie działalności popularyzatorskiej;
7) prowadzenie własnych wydawnictw;
8) współpracę
z
innymi
związkami
pracodawców,
fundacjami,
stowarzyszeniami oraz przedsiębiorcami.
Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.
§ 9.
Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, wspierających, honorowych
i Członków Założycieli.
§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym może być pracodawca aptekarski.
2. Pracodawcą aptekarskim, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot
prowadzący aptekę ogólnodostępną, będący:

1) osobą fizyczną posiadającą prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
lub
2) spółką jawną lub partnerską, w której co najmniej jeden wspólnik lub
partner jest osobą fizyczną posiadającą prawo wykonywania zawodu
farmaceuty, lub
3) spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną, w której co najmniej
jeden komplementariusz jest osobą fizyczną posiadającą prawo
wykonywania zawodu farmaceuty, lub
4) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, w której
osoba lub osoby fizyczne posiadające prawo wykonywania zawodu
farmaceuty:
a) dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na
zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także
jako zastawnicy albo użytkownicy, także na podstawie
porozumień z innymi osobami, lub
b) są uprawnione do powoływania lub odwoływania większości
członków zarządu tej spółki, także na podstawie porozumień z
innymi osobami, lub
c) są uprawnione do powoływania lub odwoływania większości
członków rady nadzorczej tej spółki, także na podstawie
porozumień z innymi osobami, lub
d) stanowią więcej niż połowę członków jej zarządu, lub
5) osobą prawną, inną niż spółki wymienione w pkt 4, w której osoba
lub osoby fizyczne posiadające prawo wykonywania zawodu
farmaceuty stanowią więcej niż połowę członków jej organu
zarządzającego.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca na
podstawie ustawy zdolność prawną, która zadeklaruje czynne poparcie
i pomoc w realizacji celów Związku.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na
podstawie pisemnej deklaracji popartej przez co najmniej dwóch
członków zwyczajnych.
5. Członkowie działają za pośrednictwem swoich upoważnionych
przedstawicieli, będących osobami fizycznymi posiadającymi prawo
wykonywania zawodu farmaceuty.
§ 11.
1. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla Związku.
2. Godność członka honorowego może nadać Zarząd Związku na wniosek co
najmniej dziesięciu zwyczajnych członków Związku.

3. Członkami Założycielami są pracodawcy, którzy podjęli uchwałę
o założeniu Związku, uchwalili niniejszy Statut i wybrali komitet
założycielski.
§ 12.
1. Członek zwyczajny Związku ma prawo:
1) uczestniczyć w działalności Związku;
2) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do
organów Związku;
3) zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące działalności Związku.
2. Członek zwyczajny Związku ma obowiązek:
1) aktywnego realizowania celów Związku;
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów
Związku;
3) regularnego opłacania składki członkowskiej.
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2.

3.

1.

2.
3.

§ 13.
Członek Założyciel ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,
z zastrzeżeniem, że jest zwolniony z obowiązku opłacania składki
członkowskiej.
Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym
Zebraniu Członków.
§ 14.
Utrata członkostwa następuje poprzez:
1) pisemne oświadczenie o wystąpieniu ze Związku złożone Zarządowi
Związku – w dniu złożenia oświadczenia;
2) wykluczenie uchwałą Zarządu Związku za działalność niezgodną ze
statutem, regulaminami lub uchwałami organów Związku – w dniu
podjęcia uchwały o wykluczeniu;
3) skreślenie z listy członków Zarządu Związku uchwałą Zarządu
Związku z powodu nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w
pracach Związku lub nieopłacania składki członkowskiej przez okres
jednego roku, pomimo upomnienia na piśmie – w dniu podjęcia
uchwały o skreśleniu z listy członków Związku;
4) śmierć członka będącego osobą fizyczną, utratę zdolności prawnej
przez jednostkę organizacyjną lub osobowości prawnej przez osobę
prawną - w dniu śmierci albo utraty zdolności lub osobowości
prawnej.
Od uchwał Zarządu Związku, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
przysługuje zainteresowanemu odwołanie do WZCz.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Związku, w terminie 30
dni od daty doręczenia uchwały.

4. Uchwała WZCz w sprawie odwołania jest ostateczna.
Rozdział IV
Organy Związku
§ 15.
1. Organami Związku są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej „WZCz”;
2) Zarząd Związku;
3) Komisja Rewizyjna.
2. W skład organów mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne posiadające
prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
§ 16.
1. Kadencja wszystkich organów Związku trwa 4 lata i zmienia się z końcem
roku kalendarzowego.
2. Wybór wszystkich organów odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Za wybrane uważa się osoby, które uzyskały największą liczbę oddanych
i ważnych głosów.
4. Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu, chyba, że
Statut przewiduje inne wymagania, w szczególności co do kworum
i wymaganej większości.
§ 17.
WZCz może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 18.
1. WZCz zwoływane jest przez Zarząd Związku.
2. WZCz zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych
pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem.
Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską,
zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli
uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który
zawiadomienie powinno być wysłane.
3. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce WZCz oraz
szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu
Związku należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
4. WZCz odbywa się co najmniej raz w roku.
5. W obradach WZCz uczestniczą z głosem stanowiącym Członkowie
Założyciele, członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi Związku,
zaś z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
6. WZCz jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa
osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, oraz bez
względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.
7. Członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz
wykonywać prawo głosu przez pełnomocników będących farmaceutami.

8. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności i dołączone do protokołu z WZCz.
9. Członek Zarządu Związku i pracownik Związku nie mogą być
pełnomocnikami na Walnym Zebraniu Członków.
10. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do
wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
§ 19.
Do kompetencji WZCz należy:
1) uchwalanie programu działalności Związku;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Związku i Komisji
Rewizyjnej;
3) uchwalanie regulaminu obrad WZCz;
4) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego
Zarządu Związku za okres jego kadencji, na wniosek Komisji
Rewizyjnej;
5) wybór Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej w ustalonym wcześniej
przez WZCz składzie ilościowym;
6) uchwalanie Statutu i jego zmian;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku o wykluczeniu
albo skreśleniu członka;
8) zatwierdzanie planów pracy Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej;
9) ustalanie wysokości składki członkowskiej;
10) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Związku.
§ 20.
1. Nadzwyczajne WZCz jest zwoływane przez Zarząd Związku z inicjatywy
własnej lub na wniosek:
1) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku;
2) Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne WZCz powinno być zwołane w terminie do 60 dni od daty
zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 21.
1. W skład Zarządu Związku wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezesów, Sekretarz,
Skarbnik oraz 1–5 członków.
2. Prezesa Zarządu Związku oraz Wiceprezesów Zarządu Związku wybiera
WZCz.
3. Sekretarza i Skarbnika Zarządu Związku wybierają spośród siebie
członkowie Zarządu Związku.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Związku określa regulamin
zatwierdzany przez WZCz.
§ 22.
1. Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1) kierowanie działalnością Związku i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) opracowywanie i uchwalanie planów pracy Związku;
3) uchwalanie rodzaju i wielkości wydatków Związku i przeznaczenia
dochodu rocznego;
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
5) zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku oraz
udzielanie pełnomocnictw dla zaciągania zobowiązań w imieniu
Związku;
6) podejmowanie uchwał o przyjęciu, wykluczeniu lub skreśleniu
członków;
7) zwoływanie WZCz;
8) powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji
problemowych Zarządu Związku oraz ustalanie zakresu ich działania;
9) nadawanie członkostwa honorowego;
10) powoływanie redaktora informatora Związku;
11) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle ich
działalności w Związku;
12) zatwierdzanie zadań osób funkcyjnych.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Związku wymagane jest samodzielne
działanie Prezesa albo współdziałanie dwóch osób spośród członków
Zarządu pełniących funkcję Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika.
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§ 23.
Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące.
W posiedzeniach Zarządu Związku mogą uczestniczyć z głosem
doradczym zaproszeni goście.
Posiedzenia Zarządu Związku mogą odbywać się przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Udział w posiedzeniu Zarządu Związku przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za
pośrednictwem telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji.
Udział w posiedzeniu Zarządu Związku przy wykorzystaniu telefonu,
audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego
porozumiewania się na odległość odbywa się
poprzez nawiązanie
bezpośredniej łączności umożliwiającej aktywny udział w posiedzeniu, w
szczególności zapoznawanie się przez daną osobę ze stanowiskiem
wszystkich członków Zarządu Związku i przekazywanie swojego
stanowiska
wszystkim
członkom
Zarządu
Związku.
Osoba
przewodnicząca posiedzeniu odczytuje uczestnikowi lub uczestnikom,
uczestniczącym
w
posiedzeniu
za
pośrednictwem
telefonu,
audiokonferencji, wideokonferencji lub przesyła im drogą elektroniczną
dokumenty prezentowane na posiedzeniu oraz projekty uchwał. Uczestnik
taki składa osobie przewodniczącej posiedzeniu oświadczenie czy głosuje

„za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też
„wstrzymuję się od głosu”. Protokół z posiedzenia, które odbyło się przy
wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji zawiera
adnotację, że udział danego członka Zarządu Związku nastąpił przy
wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji.
6. W przypadku utraty połączenia w czasie trwania telekonferencji,
audiokonferencji lub wideokonferencji podczas posiedzenia Zarządu
Związku, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w
obradach podejmuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.
7. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z
Wiceprezesów, chyba, że Statut przewiduje inne wymagania co do
kworum i wymaganej większości.
8. Uchwały
podjęte
przy
wykorzystaniu
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy członkowie
Zarządu Związku oddadzą swój głos.
9. Uchwały Zarządu Związku mogą być także podejmowane bez odbycia
posiedzenia, jeżeli wszyscy uprawnieni do głosowania nad uchwałą
wyrażą na piśmie zgodę na:
1) postanowienie, które ma być powzięte przez oddanie głosu przez
poszczególnych członków Zarządu Związku, następujące poprzez
złożenie podpisu pod uchwałą oraz przekazanie tak podpisanej treści
uchwały Prezesowi Zarządu Związku albo wskazanemu przez Prezesa
kolejnemu Członkowi Zarządu Związku, albo
2) głosowanie pisemne przez oddanie głosu przez każdego Członka
Zarządu Związku, tj. złożenie podpisu pod treścią proponowanej
uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje
się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Prezesowi
Zarządu Związku.
10. Podjęte w trybie wskazanym w ust. 9 uchwały zostają przedstawione na
najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku z podaniem wyniku
głosowania.
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym
przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera WZCz.
3. Zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej wybierają
spośród siebie członkowie Komisji Rewizyjnej.
§ 25.
Komisja Rewizyjna powoływana jest do przeprowadzania co najmniej raz w
roku kontroli całokształtu działalności Związku, w tym realizacji zadań przez

osoby funkcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 26.
Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Związku z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.
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§ 27.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca ma prawo brania
udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku.
Do posiedzeń i uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio
postanowienia § 23.
§ 28.
WZCz może uchwalić regulaminy Zarządu Związku oraz Komisji
Rewizyjnej, określające organizację tych organów i sposób wykonywania
przez nie czynności. WZCz może upoważnić Zarząd Związku lub Komisję
Rewizyjną do uchwalenia ich regulaminów.
WZCz może określić w uchwale zasady wynagradzania członków Zarządu
Związku i Komisji Rewizyjnej, a także zasady i tryb zwrotu kosztów
podróży, utraconych zarobków oraz innych uzasadnionych wydatków
poniesionych przez członków Związku w związku z wykonywaniem
czynności na rzecz Związku.
W umowie między Związkiem a członkiem Zarządu Związku oraz
w sporze z nim Związek reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
lub pełnomocnik powołany uchwałą WZCz.

Rozdział V
Majątek Związku
§ 29.
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe
i fundusze będące pod kontrolą Zarządu Związku.
§ 30.
Na fundusze Związku składają się:
1) opłaty wpisowe nowych członków;
2) składki członkowskie;
3) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Związku;
4) dotacje, darowizny i zapisy, a także wpływy z ofiarności publicznej;
5) dochody z działalności gospodarczej.
§ 31.
Fundusze Związku gromadzone są na rachunku bankowym Związku.
§ 32.

1. Związek
może
prowadzić
działalność
gospodarczą
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami. Cały dochód z tej działalności jest
przeznaczony na realizację celów statutowych Związku.
2. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez
Związek, określającą rodzaj i zakres tej działalności podejmuje w formie
uchwały Zarząd Związku.
Rozdział VI
Tryb wyboru i odwołania organów Związku
§ 33.
Liczbę członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej określa odrębna
uchwała WZCz.
§ 34.
1. Wybory do organów Związku zarządza Przewodniczący WZCz.
2. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.
4. Zgłoszenie kandydata następuje ustnie. Kandydat może zgłosić się sam.
Przyjęcie kandydatury wymaga wyrażenia zgody przez kandydata.
5. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, stanowisko, na
które zgłoszony kandyduje.
6. Do zgłoszenia kandydatów dołącza się pisemną zgodę na kandydowanie.
Nie dotyczy to przypadków samodzielnego zgłaszania swojej kandydatury
przez członka Związku.
7. Po zamknięciu listy kandydatów, każdy kandydat może przedstawić
swoją kandydaturę w ustnej wypowiedzi nieprzekraczającej 2 minut, a w
przypadku kandydata na Prezesa Zarządu Związku - nieprzekraczającej 5
minut.
8. Uczestnicy WZCz mają prawo zadawania pytań kandydatom. Zadanie
pytania nie może trwać dłużej niż 30 sekund.
9. Kandydat, do którego zostało skierowane pytanie ma 2 minuty na
udzielenie odpowiedzi.
§ 35.
WZCz dokonuje wyboru do organów Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej
w odrębnych, tajnych głosowaniach, według następującej kolejności:
1) Prezes Zarządu Związku;
2) Wiceprezesi Zarządu Związku;
3) członkowie Zarządu Związku;
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
5) członkowie Komisji Rewizyjnej.
§ 36.
Głosowanie odbywa się za pomocą wydanej przez Komisję Skrutacyjną
ostemplowanej pieczęcią WZCz karty do głosowania, na której umieszczone
są w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska kandydatów z polami do
zaznaczenia, umieszczonymi po lewej stronie obok nazwiska.

§ 37.
Akt głosowania następuje przez wrzucenie karty do głosowania do urny
wyborczej, przy obecności Komisji Skrutacyjnej.
§ 38.
1. Oddanie głosu na kandydata w wyborach na Prezesa Zarządu Związku
oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej następuje przez umieszczenie
znaku „x” w kratce przy jednym nazwisku kandydata popieranego przez
głosującego.
2. Oddanie głosu w wyborach na Wiceprezesów Zarządu Związku, członków
Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej odbywa się przez umieszczenie
znaku „x” w kratce przy nazwiskach odpowiedniej ilości kandydatów
popieranych przez głosującego.
§ 39.
Karta do głosowania jest uznana za nieważną, jeżeli głosujący:
1) nie umieścił znaku „x” na karcie do głosowania przy nazwisku
żadnego kandydata;
2) w wyborach na Prezesa Zarządu Związku albo Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej umieścił znak „x” na karcie do głosowania przy
więcej niż jednym kandydacie;
3) w wyborach na Wiceprezesów Zarządu Związku, członków Zarządu
oraz członków Komisji Rewizyjnej umieścił znak „x” na karcie do
głosowania przy większej liczbie kandydatów niż liczba wybieranych
osób;
4) przedarł lub uszkodził kartę w sposób uniemożliwiający określenie
wyniku jego głosowania lub gdy na karcie do głosowania poczynił
adnotacje lub inne uwagi.
§ 40.
1. Za wybranego na Prezesa Zarządu Związku albo Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów
ważnych. Jeżeli głosowano tylko na jednego kandydata, uważa się tego
kandydata za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych na Wiceprezesów Zarządu Związku, członków Zarządu
oraz członków Komisji Rewizyjnej uważa się kandydatów, który otrzymali
najwięcej głosów ważnych, aż do wyczerpania liczby wybieranych osób.
3. Jeżeli w wyniku głosowania na Prezesa Zarządu Związku albo
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dwóch lub więcej kandydatów
otrzymało jednakową liczbę głosów, zarządza się ponowne głosowanie,
wyłącznie na tych kandydatów. W ponownym głosowaniu, za wybranego
uważa się kandydata, który uzyskał większą liczbę głosów.
4. Jeżeli w wyniku głosowania na Wiceprezesów Zarządu Związku, członków
Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej dwóch lub więcej kandydatów

otrzymało jednakową najmniejszą liczbę głosów uprawniającą do wyboru,
zarządza się ponowne głosowanie, wyłącznie na tych kandydatów. W
ponownym głosowaniu, za wybranego uważa się kandydata, który
uzyskał większą liczbę głosów.
§ 41.
1. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania oddzielnie dla
każdych wyborów, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
2. Protokół głosowania zawiera w szczególności:
1) liczbę uprawnionych do głosowania;
2) liczbę wydanych kart do głosowania;
3) liczbę kart wyjętych z urny wyborczej;
4) liczbę kart ważnych;
5) liczbę kart nieważnych, z podaniem przyczyny nieważności;
6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) imiona i nazwiska osób wybranych.
3. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół głosowania
uczestnikom WZCz i przekazuje go Przewodniczącemu WZCz. Do
protokołu głosowania załącza się w oddzielnych zapieczętowanych
kopertach karty do głosowania wyjęte z urny wyborczej i karty do
głosowania niewydane uczestnikom głosowania.
4. Na podstawie wyników głosowania sporządzana jest uchwała WZCz
o wyborze kandydata na pełnienie funkcji organu albo członka organu
Związku.
§ 42.
1. Prezes Zarządu Związku, Wiceprezesów Zarządu Związku, pozostałych
członków Zarządu Związku, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz
pozostałych członków Komisji Rewizyjnej odwołuje Nadzwyczajne WZCz
zwoływane w tym celu, w trybie i na zasadach określonych w § 20.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego WZCz wskazuje osoby, które mają
zostać odwołane oraz zawierać uzasadnienie odwołania.
3. W przypadku odwołania ze stanowiska Nadzwyczajne WZCz dokonuje
wyboru uzupełniającego na wolne stanowisko.
§ 43.
1. Odwołania Prezesa Zarządu Związku, Wiceprezesów Zarządu Związku,
pozostałych członków Zarządu Związku, Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Nadzwyczajne
WZCz dokonuje zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie odbywa się odrębnie dla każdej odwoływanej osoby.
3. Nadzór nad głosowaniem sprawuje Komisja Skrutacyjna.
§ 44.
Przed przystąpieniem do głosowania osoba, która ma zostać odwołana, ma
prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku o odwołanie.

§ 45.
Do odwołania Prezesa Zarządu Związku, Wiceprezesów Zarządu Związku,
pozostałych członków Zarządu Związku, Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej stosuje się
odpowiednio przepisy § 34-41.
§ 46.
1. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Związku innego niż Prezes
Zarządu Związku lub członka Komisji Rewizyjnej innego niż
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, spowodowanego inną przyczyną niż
odwołanie w trybie § 42 i § 43, Prezes Zarządu Związku zawiadamia, na
podstawie informacji z protokołu WZCz, kandydata, który w ostatnich
wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym
mu pierwszeństwie do mandatu. W razie przyjęcia mandatu przez
kandydata stosowne postanowienie potwierdzające obsadzenie tegoż
mandatu podejmuje Zarząd Związku.
2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz
kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie
o ustąpieniu pierwszeństwa powinno być złożone na piśmie Prezesowi
Zarządu Związku w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli obsadzenie mandatu w trybie określonym w ust. 1 i 2 byłoby
niemożliwe z powodu:
1) braku kandydatów, którym mandat można przydzielić, lub
2) równej liczby głosów uzyskanych przez kolejnych kandydatów,
- Zarząd Związku, w drodze postanowienia, stwierdza, że mandat ten do
końca kadencji pozostaje nieobsadzony.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku
§ 47.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje
WZCz większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co
najmniej połowy osób uprawnionych, zaś w drugim terminie, bez względu na
liczbę obecnych.
§ 48.
W przypadku rozwiązania się Związku, ostatnie WZCz określi w drodze
uchwały przeznaczenie i podział majątku Związku oraz powoła Komisję
Likwidacyjną i wyznaczy jej Przewodniczącego.

Podpisy członków Komitetu Założycielskiego:

