STATUT
STOWARZYSZENIA TECHNOLOGÓW DREWNA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Technologów Drewna, w dalszych postanowieniach statutu zwane
w skrócie „STD”, jest dobrowolnym zrzeszeniem naukowo – technicznym inżynierów
i techników drzewnictwa, uczniów oraz absolwentów szkół średnich o profilu drzewnym, studentów
oraz absolwentów technologii drewna, osób współdziałających w rozwoju nauki, techniki,
wzornictwa oraz gospodarki drzewnej.
§2
Pod pojęciem drzewnictwa rozumie się przemysł bezpośrednio i/lub pośrednio związany
z obróbką mechaniczną i/lub chemiczną drewna, w tym przemysł meblarski.
§3
Siedzibą władz STD jest miasto Poznań, a terenem działania - obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
STD jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie
przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§5
Dla realizacji celów statutowych STD może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa. STD może także należeć do innych krajowych
i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, jednak przynależność do nich nie może
naruszać samorządności STD ani też być sprzeczna z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej
lub naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska.
§6
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Działalność STD oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§7
1. STD posiada odznakę członkowską zwykłą i honorową, ustanowione zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. STD używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Stowarzyszenie Technologów Drewna”,
a wewnątrz „Zarząd w Poznaniu”.
3. STD posiada własne organa prasowe.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
Celem STD jest:
1) prowadzenie działalności naukowej oraz naukowo – technicznej,
2) prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz integrującej członków, a także inne
osoby związane z drzewnictwem,
3) inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych oraz
integracyjnych,
4) reprezentowanie oraz ochrona interesów naukowych i zawodowych członków,
5) podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej członków oraz innych osób związanych
z drzewnictwem,
6) działanie na rzecz rozwoju wzornictwa, nauki i techniki w drzewnictwie.
§9
STD realizuje swe cele poprzez:
1) inspirowanie środowiska inżynierów i techników drzewnictwa do realizacji zadań
statutowych STD oraz organizowanie ich społecznej działalności naukowo – technicznej,
2) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności przez
organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji,
3) organizowanie konferencji naukowych i naukowo - technicznych, seminariów, wykładów,
odczytów, narad, wystaw, konkursów, kursów, szkoleń, pokazów technicznych i innych form
działalności statutowej,
4) organizowanie działalności klubowej, towarzyskiej i turystycznej,
5) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami STD,
6) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii wobec władz państwowych, samorządowych,
organizacji polityczno – społecznych i zawodowych we wszystkich sprawach będących
przedmiotem zainteresowania STD,
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7) reprezentowanie STD i jego członków w kraju i za granicą,
8) obronę pozycji zawodowej i społecznej członków STD,
9) nadawanie członkom STD szczególnych uprawnień zawodowych,
10) inicjowanie i popieranie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości oraz ochrony własności
przemysłowej,
11) występowanie w sprawie odznaczeń, wyróżnień i nagród dla członków STD,
12) współdziałanie z organami przedstawicielskimi, administracją państwową, samorządową
i gospodarczą oraz związkami zawodowymi, we wszystkich sprawach wynikających ze
statutowych celów STD,
13) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi oraz
uczelniami i szkolnictwem zawodowym w kraju i za granicą,
14) prowadzenie konsultacji, doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego.
§ 10
STD może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach
powszechnie obowiązujących. Dochód uzyskany z takiej działalności służy realizacji celów
statutowych STD.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
1. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi STD mogą być:
a) inżynierowie i technicy drzewnictwa,
b) studenci technologii drewna,
c) uczniowie szkół średnich o profilu drzewnym,
d) absolwenci technologii drewna i/lub szkół średnich o profilu drzewnym,
e) inne osoby współdziałające w rozwoju nauki, techniki, wzornictwa oraz gospodarki
drzewnej.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, o której mowa w § 11 pkt. 2, która złoży
pisemną deklarację członkowską na piśmie zawierającą rekomendację dwóch członków STD.
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkami STD mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym STD.
6. Członkiem wspierającym STD może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów STD.
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7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
8. Członkiem honorowym STD może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój STD.
9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków
STD.
10. Małoletni członkowie STD w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że
w składzie władz STD większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych.
11. Dowodem przynależności do STD jest legitymacja członkowska, której wzór znajduje się
w aktualnej Księdze Znaków STD.
§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz STD,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności STD,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz wszelkich imprezach organizowanych przez STD,
o których mowa w § 9, także w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych,
d) zgłaszania wniosków co do działalności STD,
e) uzyskiwania porad w zagadnieniach naukowo – technicznych wynikających z pracy
zawodowej,
f) ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy STD oraz inne uprawnienia zawodowe,
g) noszenia odznaki STD, przyznanej odznaki honorowej STD oraz legitymowanie się innymi
przyznanymi godnościami honorowymi.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności STD i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz STD,
c) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości wynikającej z zasad
ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach STD, poza tym posiadają
takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi nie posiadają biernego oraz
czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym
w statutowych władzach STD, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
5. Członkowie honorowi będący jednocześnie członkami zwyczajnymi posiadają takie same
prawa jak członkowie, o których mowa w § 12 pkt. 1.
6. Członek wspierający ma obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich
w wysokości wynikającej z zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie, wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz STD.
7. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
8. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
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− z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz STD,
− z powodu przestępstwa popełnionego umyślnie,
− z powodu dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na obradach Walnego
Zgromadzenia,
− z powodu zwłoki w opłacaniu składek wynoszącej co najmniej dwa miesiące,
− na pisemny wniosek trzech członków STD,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
9. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia
członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz:
a) kadencja wszystkich wybieralnych władz STD trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,
b) w razie, gdy skład władz STD ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu organu,
c) członkowie wybrani do władz STD mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję.
3. Uchwały wszystkich władz STD zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
4. Wybór władz STD oraz wszystkie decyzje personalne podejmowane są w glosowaniu tajnym.
Wszystkie pozostałe decyzje rozstrzygane są w głosowaniu jawnym.
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Walne Zgromadzenie
§ 14
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą STD. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, członkowie honorowi (o ile są
jednocześnie członkami zwyczajnymi)
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi (o ile nie są
jednocześnie członkami zwyczajnymi) oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd STD raz
w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo – wyborcze. Termin
i miejsce obrad Zarząd STD podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14
dni przed terminem zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się
zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych STD.
5. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju STD,
b) uchwalanie statutu i zmian w statucie,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz STD,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
STD,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków STD lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu STD i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz STD.
Zarząd
§ 15
1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród
swoich członków prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością STD zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
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3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes za udokumentowaną zgodą
prezesa.
4. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów STD,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem STD,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku STD,
f) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
h) przyjmowanie i wykluczanie członków STD,
i) powoływanie i rozwiązywanie organów stałych i doraźnych Zarządu, tj. sekcji, komisji, rad,
komitetów i zespołów, określaniu zakresu ich działalności i powoływanie ich
przewodniczących,
j) zatwierdzanie rad programowych organów prasowych i wydawniczych STD,
k) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia organizacji międzynarodowej bądź związku
stowarzyszeń lub przynależności do takich organizacji oraz wyboru przedstawicieli STD do
organów międzynarodowych, związków, stowarzyszeń i innych organizacji,
l) zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą
w zakresie działania STD,
m) ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Do działania w imieniu STD: zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa
i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych, nabywania
praw i zaciągania zobowiązań - wystarczy współdziałanie co najmniej dwóch członków
Zarządu, przy czym jednym z nich musi być prezes lub wiceprezes za udokumentowaną
zgodą prezesa.
6. Do ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków, w tym
prezesa lub wiceprezesa, przy czym wiceprezes podczas nieobecności prezesa musi posiadać
udokumentowaną zgodę prezesa na podejmowanie uchwał.

Komisja Rewizyjna
§ 16
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.
2. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością STD.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
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c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności STD
i Zarządu,
d) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie ich
bezczynności,
f) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
g) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 17
1. Źródłami powstania majątku STD są:
a) wpisowe oraz składki członkowskie,
b) dochody z imprez, wydawnictw, kursów, działalności usługowej i gospodarczej,
c) darowizny, spadki, zapisy,
d) środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
e) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie STD.
3. Wypłaty środków pieniężnych przechowywanych na koncie STD może dokonywać tylko
Prezes a wglądu do konta (w celu sprawdzenia historii konta oraz salda) może dokonywać
Prezes lub Skarbnik.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu STD podejmuje Walne
Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu STD Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji
oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
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