STOWARZYSZENIE POLSKICH ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU

STATUT
(tekst jednolity)

UCHWALONY NA ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELSKIM
W DNIU 19 LUTEGO 2009 ROKU
(wraz ze zmianami uchwalonymi na Zebraniu Członków Założycieli w dniu 27 kwietnia 2009 r.)

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu, zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub
„SPAK”, jest stowarzyszeniem twórczym, otwartym dla wszystkich, którzy uprawiają
architekturę krajobrazu i realizują cele określone w niniejszym statucie.
§2
1.
2.
3.

SPAK jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
Terenem działalności SPAK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą SPAK jest miasto Wrocław.
§3

1.

2.

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SPAK są oddziały, powoływane na zasadach
określonych w dalszych postanowieniach Statutu. Oddziały SPAK powinny posiadać
osobowość prawną, którą można uzyskiwać po wyrażeniu zgody przez Zarząd Główny.
We wszystkich oddziałach SPAK obowiązuje niniejszy Statut i regulaminy w nim
przewidziane.
§4

1. SPAK może być członkiem lub może podejmować współpracę z innymi organizacjami,
w tym międzynarodowymi, mającą na celu realizację zadań statutowych SPAK.
2. Oddziały Stowarzyszenia mogą być członkiem stowarzyszeń organizacji, o których mowa
w § 4 ust. 1, po wyrażeniu zgody przez Zarząd Główny.
3. Wzór odznaki SPAK i regulamin jej wykorzystania określa Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§5
1. Celami SPAK są:
1) zapewnienie architektom krajobrazu pełnych praw uczestnictwa w kształtowaniu ładu
przestrzennego Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju,
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2) tworzenie i ochrona warunków dla rozwoju twórczości w zakresie architektury
krajobrazu,
3) kształtowanie postaw obywatelskich i etyki zawodowej architektów krajobrazu,
4) wypracowanie standardów (norm) zawodowych dotyczących wykonywanej działalności w zakresie architektury krajobrazu,
5) doprowadzenie do utworzenia izby zawodowej architektów krajobrazu.
§6
1.

2.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) aktywną współpracę z władzami samorządowymi i administracją rządową RP w zakresie kształtowania ładu przestrzennego,
2) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz instytucjami
odpowiedzialnymi za ład przestrzenny i ochronę środowiska w kraju i za granicą,
3) wspieranie architektów krajobrazu w całym procesie projektowania i realizacji inwestycji,
4) współdziałanie w kształceniu architektów krajobrazu,
5) promowanie dorobku twórczego polskich architektów krajobrazu,
6) inicjowanie, organizowanie i wspieranie wszelkich spotkań, konferencji oraz sympozjów
związanych z krajobrazem,
7) wspomaganie oraz tworzenie ruchu wydawniczego i informacyjnego,
8) występowanie - jako strona - w postępowaniach dotyczących interesu publicznego
jakim jest jakość architektury krajobrazu i ochrona środowiska, w tym w
szczególności:
a) inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych, związanych z celami
Stowarzyszenia, w zakresie gospodarki przestrzennej, budownictwa, ochrony
dóbr kultury i środowiska,
b) aktywny udział w tworzeniu przepisów prawa dotyczących polityki
przestrzennej,
c) zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę krajobrazu, dóbr kultury i ładu
przestrzennego w związku w działalnością inwestycyjną i użytkowaniem
przestrzeni.,
9) określanie zasad etyki zawodowej oraz egzekwowanie ich przestrzegania,
10) udzielanie członkom SPAK pomocy moralnej, prawnej i materialnej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony
jest na realizację zadań statutowych. Zasady tej działalności określa i zatwierdza Zarząd
Główny.
§7

1.

2.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków i
osoby spoza SPAK.
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ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkami SPAK mogą być:
1) osoby posiadające tytuł zawodowy architekta krajobrazu,
2) osoby, które ukończyły studia na kierunku architektura krajobrazu,
3) inne osoby, których wykształcenie i praca związane są z architekturą krajobrazu i
służą jej rozwojowi.
2. Członkowie SPAK dzielą się na:
1) zwyczajnych, którymi mogą być osoby wymienione w ust. 1,
2) honorowych, którymi mogą być obywatele polscy oraz obywatele innych państw.
1.

§9
1.
2.

Przyjęcie członka do SPAK następuje na wniosek zainteresowanego, na podstawie
uchwały Zarządu Głównego/zarządu oddziału, po zaakceptowaniu przez kandydata
Statutu Stowarzyszenia i rekomendacji udzielonej przez dwóch członków zwyczajnych.
Członkostwo w SPAK wygasa przez:
1) dobrowolną rezygnację,
2) skreślenie, na podstawie uchwały Zarządu Głównego/zarządu oddziału, wskutek
niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku,
3) wykonanie prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego/sądu
koleżeńskiego oddziału, wymierzającego karę wykluczenia ze Stowarzyszenia,
4) wykluczenie, na podstawie uchwały Zarządu Głównego/zarządu oddziału, w razie
skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym o pozbawieniu
praw publicznych,
5) śmierć członka.
§ 10

1.
2.

Od uchwały Zarządu Głównego/zarządu oddziału w sprawach członkowskich
zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Delegatów/walnego zebrania członków oddziału, którego postanowienia są ostateczne.
Odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od daty doręczenia uchwały Zarządu
Głównego/zarządu oddziału.
§ 11

1.

Osoby, które dobrowolnie wystąpiły ze Stowarzyszenia lub zostały skreślone z listy
członków SPAK, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, jednak nie
wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim
uregulowaniu zaległych składek członkowskich.
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2.

Osoby, które zostały wykluczone z SPAK, w przypadku określonym w § 9, ust. 2, pkt 4,
mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po upływie okresu kary
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
§ 12

1.
2.
3.

4.
5.

Godność
członka honorowego SPAK nadaje Walny Zjazd Delegatów, na wniosek
Zarządu Głównego, osobom wybitnie zasłużonym dla rozwoju architektury krajobrazu.
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych
należności obowiązujących w Stowarzyszeniu.
Członkostwo honorowe wygasa przez:
1)
zrzeczenie się,
2)
pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów, podjętą większością
co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów.
Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
Do obowiązków członka honorowego należy przestrzeganie Statutu, Regulaminów i
Uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 13

Członek zwyczajny SPAK ma prawo:
1) do uczestniczenia w Walnych Zebraniach,
2) do czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
3) być informowanym o działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy koleżeńskiej SPAK.
2. Do obowiązków członka zwyczajnego SPAK należy:
1) przestrzeganie Statutu i regulaminów SPAK,
2) podporządkowanie się uchwałom i postanowieniom władz SPAK,
3) uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia,
4) terminowe opłacanie składek obowiązujących w Stowarzyszeniu,
5) przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad współżycia koleżeńskiego i społecznego.
1.

§ 14
Centralny rejestr członków SPAK prowadzi Zarząd Główny na podstawie rejestrów
prowadzonych w oddziałach.
§ 15
Szczegółowe zasady postępowania w sprawach członkowskich określa Regulamin spraw
członkowskich, uchwalany przez Zarząd Główny.
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ROZDZIAŁ 4
WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA
§ 16
Władzami naczelnymi SPAK są:
1)Walny Zjazd Delegatów,
2)Zarząd Główny,
3)Główna Komisja Rewizyjna,
4)Główny Sąd Koleżeński.
§ 17
Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata; są one jednak obowiązane działać do czasu
ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
2. W przypadku, kiedy członek władz zrezygnował lub nie może pełnić swojej funkcji, w
trakcie kadencji, członkowie właściwej władzy powołują na jego miejsce, na określony
czas, jego zastępcę.
3. Członkowie władz SPAK, którzy pełniąc funkcję w składzie danego organu władzy lub
indywidualnie nie uzyskali absolutorium w związku z pełnioną funkcją, nie mogą
kandydować do władz następnej kadencji.
4. Delegaci na Walny Zjazd Delegatów i walne zebranie członków oddziału zachowują
swoje mandaty na czas trwania kadencji wybranych przez siebie władz.
1.

§ 18
Uchwały władz SPAK zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż 1/2
liczby członków tych władz. W razie równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego zebrania.
2. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
1.

§ 19
Organizację władz i struktur organizacyjnych Stowarzyszenia oraz zasady ich działania
określa Regulamin organizacyjny, uchwalany przez Zarząd Główny.
A. Walny Zjazd Delegatów
§ 20
6

Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany co 3 lata przez Zarząd Główny, jako zjazd
sprawozdawczo-wyborczy.
3. Udział w Walnym Zjeździe Delegatów biorą:
1) z prawem głosowania - delegaci wybrani przez walne zebrania członków oddziałów
w liczbie: 1 delegat na 10 członków zwyczajnych oddziału, lecz nie mniej niż 3
delegatów z oddziału,
2) z głosem doradczym - członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,
Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz członkowie honorowi SPAK,
3) inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
1.
2.

§ 21
Walny Zjazd Delegatów:
1) rozpatruje sprawozdania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz decyduje o udzieleniu absolutorium
ustępującemu Prezesowi SPAK i poszczególnym członkom Zarządu Głównego,
2) wybiera:
a) Prezesa SPAK i pozostałych członków Zarządu Głównego,
b) Główną Komisję Rewizyjną,
c) Główny Sąd Koleżeński.
3) ustala założenia programowe działania Stowarzyszenia w rozpoczynającej się
kadencji,
4) uchwala zmiany Statutu oraz regulaminy zastrzeżone dla Walnego Zjazdu Delegatów,
5) określa kodeks postępowania architekta krajobrazu,
6) podejmuje uchwały i postanowienia w innych sprawach SPAK, w tym majątkowych,
7) nadaje godność członka honorowego SPAK,
8) podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania się SPAK.
§ 22
1.

2.

3.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może się odbyć w każdym czasie i jest
zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy albo na żądanie Głównej Komisji
Rewizyjnej lub na wniosek zarządów oddziałów, zrzeszających co najmniej 1/3 liczby
członków SPAK.
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, zwoływany na żądanie Głównej Komisji
Rewizyjnej lub na wniosek oddziałów, musi być zwołany nie wcześniej niż 1 miesiąc i
nie później niż 3 miesiące od daty wpływu wniosku w tej sprawie, zgodnego z
wymaganiami wymienionymi w ust. 1.
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
został zwołany. Zjazd taki może być też zwołany jako sprawozdawczo-wyborczy, z
zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 1 i 2.
§ 23

Tryb wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów oraz tryb zwoływania Walnego Zjazdu
Delegatów i tok jego obrad określa Regulamin, uchwalany przez Walny Zjazd Delegatów.
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B. Zarząd Główny
§ 24
1.

2.

Zarząd Główny składa się z Prezesa SPAK i od 8 do 12 członków wybranych przez
Walny Zjazd Delegatów.
Zarząd Główny, na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zjazdu Delegatów, określa
kierunki działalności SPAK, a w szczególności:
1) ustala program działania Stowarzyszenia w bieżącej kadencji i określa roczne zadania
dla Stowarzyszenia,
2) reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz centralnych i naczelnych państwa w
sprawach dotyczących gospodarowania przestrzenią, architektury, budownictwa,
ochrony środowiska, edukacji i zawodowej działalności architektów krajobrazu,
3) określa potrzebę i zakres współdziałania z odpowiednimi organizacjami i instytucjami
w kraju i za granicą,
4) określa potrzeby finansowe, zatwierdza budżet ogólnostowarzyszeniowy oraz roczne
sprawozdania z jego realizacji,
5) ustanawia, na wniosek zainteresowanych, oddziały, określa ich siedziby i terytorialny
zasięg działalności oraz, w przypadkach przewidzianych w Regulaminie
organizacyjnym, decyduje o ich rozwiązaniu. Minimalna liczba członków oddziału
powinna umożliwić utworzenie - przewidzianych w Statucie - władz i podjęcie
działań zapewniających realizację celów Stowarzyszenia,
6) ustala minimalną wysokość składek członkowskich oraz wysokość innych należności
obowiązujących w Stowarzyszeniu,
7) ustala wysokość należności pochodzących ze składek członkowskich, a
przekazywanych przez oddziały na potrzeby ogólnostowarzyszeniowe;
8) decyduje o nabyciu lub zbyciu nieruchomości przez SPAK oraz wyraża zgodę na
zbycie nieruchomości oddziału,
9) zatwierdza regulaminy zastrzeżone do właściwości Zarządu Głównego,
10) przyjmuje sprawozdania i ocenia działalność Prezydium Zarządu Głównego i
poszczególnych jego członków, prowadzoną w okresach pomiędzy zebraniami
Zarządu Głównego,
11) ustala termin i przygotowuje wnioski na Walny Zjazd Delegatów.
§ 25

1. Zarząd Główny, na wniosek Prezesa SPAK, wybiera spośród swego grona Prezydium, w
skład którego wchodzą: wiceprezes, sekretarz generalny i skarbnik. Członkami
Prezydium Zarządu Głównego nie mogą być prezesi i członkowie zarządów oddziałów
oraz członkowie komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich.
2. Prezydium Zarządu Głównego realizuje uchwały, decyzje i postanowienia Zarządu
Głównego, a w szczególności:
1) prowadzi bieżącą działalność ogólnostowarzyszeniową,
2) występuje do władz centralnych i naczelnych państwa w sprawach dotyczących
gospodarki przestrzennej, architektury, budownictwa, ochrony środowiska, edukacji i
zawodowej działalności architektów,
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3) współdziała z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,
4) wspomaga działalność zarządów oddziałów oraz udziela im pomocy organizacyjnej,
5) powołuje komisje i zespoły w celu wykonywania określonych zadań oraz powierza
poszczególnym członkom SPAK ich wykonanie,
6) rozpatruje i rozstrzyga odwołania od decyzji prezydiów zarządów oddziałów w
sprawach członkowskich,
7) zarządza majątkiem ogólnostowarzyszeniowym i dysponuje funduszami ogólnostowarzyszeniowymi,
8) zatwierdza regulaminy przewidziane do kompetencji Prezydium,
9) przygotowuje zebrania Zarządu Głównego i Walny Zjazd Delegatów,
10) składa sprawozdania Zarządowi Głównemu z działalności Prezydium prowadzonej w
okresach między zebraniami Zarządu Głównego,
11) prowadzi stronę internetową SPAK.
C. Główna Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 do 9 członków wybranych przez Walny Zjazd
Delegatów.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona: przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 27
1.

Główna Komisja Rewizyjna, działając na podstawie Regulaminu komisji rewizyjnych
uchwalanego przez Walny Zjazd Delegatów:
1) kontroluje działalność SPAK, jego władz, organów doradczych i jednostek
organizacyjnych z wyjątkiem działalności orzeczniczej sądów koleżeńskich,
2) ocenia w okresach rocznych działalność Stowarzyszenia i przedkłada ocenę
Zarządowi Głównemu,
3) wspomaga działalność komisji rewizyjnych oddziałów,
4) składa, na Walnym Zjeździe Delegatów, sprawozdanie oraz stawia wnioski w sprawie
absolutorium dla ustępującego Prezesa SPAK i członków Zarządu Głównego.
2. Przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego
członkowi Komisji przysługuje prawo uczestniczenia, w charakterze obserwatora, w
obradach innych władz i jednostek organizacyjnych SPAK.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz
Stowarzyszenia, poza udziałem w Walnym Zjeździe Delegatów i walnym zebraniu
członków oddziału.
D. Główny Sąd Koleżeński
§ 28
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1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 do 9 członków wybranych przez Walny Zjazd
Delegatów.
2. Członkowie
Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona:
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Główny Sąd Koleżeński, działając na podstawie Regulaminu sądów koleżeńskich,
uchwalanego przez Walny Zjazd Delegatów:
1) rozpatruje i rozstrzyga odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
2) rozpatruje zarzuty przeciw członkom Zarządu Głównego, członkom Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz spory między zarządami oddziałów lub między zarządem oddziału a
Zarządem Głównym,
3) rozpoznaje, przewidziane w ust. 5, wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw
zakończonych prawomocnymi orzeczeniami sądów koleżeńskich,
4) koordynuje funkcjonowanie sądów koleżeńskich oddziałów i ustala obowiązującą
wykładnię przepisów dotyczących Zasad etyki zawodowej oraz Statutu i regulaminów
w nim przewidzianych,
5) składa sprawozdanie na Walnym Zjeździe Delegatów.
4. Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zakazu pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia,
4) zawieszenia w prawach członka SPAK,
5) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
5. Prezes SPAK lub Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą złożyć do
Głównego Sądu Koleżeńskiego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej
prawomocnym orzeczeniem, jeżeli orzeczenie to, według nich, rażąco narusza
postanowienia Statutu lub Regulaminu sądów koleżeńskich.
6. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz
Stowarzyszenia, poza udziałem w Walnym Zjeździe Delegatów i walnym zebraniu
członków oddziału.

ROZDZIAŁ 5
WŁADZE ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA
§ 29
1.
a)
b)
c)
d)

Władzami oddziału SPAK są:
walne zebranie członków oddziału,
prezes zarządu oddziału,
zarząd oddziału,
komisja rewizyjna oddziału,
d) sąd koleżeński oddziału.
2. Kadencja wszystkich władz oddziału trwa 3 lata; są one jednak obowiązane działać do
czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz oddziału.
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3. W przypadku, kiedy członek władz oddziału zrezygnował lub nie może pełnić swojej
funkcji, w trakcie kadencji, członkowie właściwej władzy oddziału powołują na jego miejsce,
na określony czas, jego zastępcę.
4. Członkowie władz oddziału SPAK, którzy pełniąc funkcję w składzie danego organu
władzy lub indywidualnie nie uzyskali absolutorium w związku z pełnioną funkcją, nie mogą
kandydować do władz oddziału następnej kadencji.
5. Delegaci na Walny Zjazd Delegatów i walne zebranie członków oddziału zachowują swoje
mandaty na czas trwania kadencji wybranych przez siebie władz.
A. Walne zebranie członków oddziału
§ 30
1. Walne zebranie członków oddziału jest najwyższą władzą w oddziale.
2. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału jest zwoływane co trzy lata,
po uzgodnieniu terminu z Prezydium Zarządu Głównego.
3. Udział w walnym zebraniu biorą wszyscy członkowie oddziału lub ich delegaci, wybrani
zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 34.
§ 31
Walne zebranie członków oddziału:
1) rozpatruje sprawozdania z działalności władz oddziału i decyduje o udzieleniu
absolutorium ustępującemu prezesowi i zarządowi oddziału lub poszczególnym jego
członkom,
2) wybiera:
a) prezesa zarządu oddziału i pozostałych członków zarządu oddziału w liczbie 4 do 6
osób,
b) członków komisji rewizyjnej oddziału w liczbie 3 do 5 osób,
c) członków sądu koleżeńskiego oddziału w liczbie 3 do 5 osób,
3) wybiera delegatów na Walny Zjazd Delegatów,
4) określa podstawowe wytyczne działania oddziału w rozpoczynającej się kadencji,
5) podejmuje uchwały i postanowienia w innych sprawach będących przedmiotem obrad,
6) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu się oddziału.
7) realizuje postanowienia Walnego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego SPAK.
§ 32
1.

2.

Nadzwyczajne walne zebranie członków oddziału może odbyć się w każdym czasie i jest
zwoływane - po uzgodnieniu terminu z Prezydium Zarządu Głównego - przez zarząd
oddziału z własnej inicjatywy lub na żądanie komisji rewizyjnej oddziału lub na wniosek
co najmniej 1/3 liczby członków oddziału.
Nadzwyczajne walne zebranie członków oddziału zwoływane na żądanie komisji
rewizyjnej oddziału lub na wniosek członków oddziału, musi być zwołane nie wcześniej
niż 2 i nie później niż 4 tygodnie od wpływu wniosku w tej sprawie, zgodnego z
wymaganiami wymienionymi w ust. 1.
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3.

Nadzwyczajne walne zebranie członków oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane. Zebranie takie może też być zwołane jako sprawozdawczowyborcze, z zachowaniem trybu przewidzianego w ust 1 i 2.
§ 33

Rozwiązanie się oddziału może nastąpić na podstawie uchwały walnego zebrania członków
oddziału.
Zamierzenie rozwiązania się oddziału musi być zamieszczone w proponowanym porządku
obrad walnego zebrania członków oddziału, który należy przekazać do wiadomości
Zarządu Głównego.
Uchwała walnego zebrania członków oddziału o rozwiązaniu się oddziału musi być
powzięta większością co najmniej 3/4 głosów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej
ilości członków. W razie braku quorum uchwała może być podjęta na następnym
walnym zebraniu członków oddziału większością 3/4 głosów obecnych na zebraniu.
W razie powzięcia przez walne zebranie członków oddziału uchwały o rozwiązaniu się
oddziału, walne zebranie powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi
przez walne zebranie wytycznymi, w wypadku akceptacji przez Zarząd Główny uchwały
o rozwiązaniu się oddziału, przeprowadzi likwidację oddziału.
§ 34
Tryb zwoływania walnego zebrania i tok jego obrad określa Regulamin walnego zebrania
członków oddziału, uchwalany przez Zarząd Główny.
B. Zarząd Oddziału
§ 35
1. Prezes oddziału reprezentuje oddział i odpowiada za jego działalność.
2.

Prezes oddziału przewodniczy i kieruje pracami zarządu oddziału i jego prezydium.
§ 36

W skład zarządu oddziału wchodzą:
prezes zarządu oddziału,
pozostali członkowie zarządu oddziału.
Zarząd oddziału, na wniosek prezesa oddziału, wybiera spośród swego grona wiceprezesa
oraz sekretarza i skarbnika, którzy wraz z prezesem stanowią prezydium zarządu oddziału.
Zarząd oddziału, na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zjazdu Delegatów oraz
walnego zebrania członków oddziału i Zarządu Głównego, określa kierunki działalności
oddziału, a w szczególności:
1) ustala program działania oddziału w bieżącej kadencji i określa roczne zadania dla
oddziału,
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2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz wojewódzkich i lokalnych w sprawach
dotyczących gospodarowania przestrzenią, architektury krajobrazu, budownictwa,
ochrony środowiska i zawodowej działalności architektów krajobrazu,
określa potrzebę i zakres współdziałania z odpowiednimi organizacjami i instytucjami
w kraju i za granicą, a szczególnie z okręgowymi radami izb zawodowych,
określa potrzeby finansowe oddziału, zatwierdza budżet oraz roczne sprawozdania
finansowe z jego realizacji,
przyjmuje sprawozdania i ocenia działalność prezydium prowadzoną w okresach
między zebraniami zarządu oddziału,
składa sprawozdania walnemu zebraniu członków oddziału ze swej działalności,
określa termin i przygotowuje wnioski na walne zebranie członków oddziału,
podejmuje decyzję o zamiarze rozwiązania oddziału,
występuje do Zarządu Głównego o nadanie lub pozbawienie godności członka
honorowego.
§ 37

Prezydium zarządu oddziału realizuje uchwały, decyzje i postanowienia zarządu oddziału.
§ 38
Tryb ustanawiania i rozwiązywania się oddziałów oraz zasady ich działania określa
Regulamin, o którym mowa w § 19.
C. Komisja rewizyjna oddziału
§ 39
Członkowie komisji rewizyjnej oddziału wybierają spośród swego grona: przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 40
1. Komisja rewizyjna oddziału, działając na podstawie Regulaminu komisji rewizyjnych,
uchwalanego przez Walny Zjazd Delegatów:
1) kontroluje, co najmniej raz w roku, działalność oddziału i jego władz, z wyjątkiem
działalności orzeczniczej sądu koleżeńskiego oddziału i przedkłada ocenę zarządowi
oddziału,
2) współdziała z Główną Komisją Rewizyjną,
3) składa, na walnym zebraniu członków oddziału, sprawozdanie oraz stawia wnioski
w sprawie absolutorium dla ustępującego prezesa i członków zarządu oddziału.
1. Przewodniczącemu komisji rewizyjnej oddziału lub delegowanemu przez niego
członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia, w charakterze obserwatora, w
obradach zarządu oddziału.
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2.

Członkowie komisji rewizyjnej oddziału nie mogą być członkami innych władz
Stowarzyszenia, poza udziałem w walnym zebraniu członków oddziału.
D. Sąd koleżeński oddziału
§ 41

Członkowie sądu koleżeńskiego oddziału wybierają
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

spośród

swego

grona:

§ 42
1.

Sąd koleżeński oddziału, działając na podstawie Regulaminu sądów koleżeńskich,
uchwalanego przez Walny Zjazd Delegatów, rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków
oddziału w zakresie:
1) naruszenia przez członków SPAK zasad etyki zawodowej i kodeksu postępowania
architekta krajobrazu,
2) wykroczeń przeciwko obowiązkom członka SPAK, wynikającym ze Statutu i
regulaminów ustanowionych na jego podstawie,
3) sporów powstałych między członkami SPAK, a także między członkami SPAK a
zarządami oddziałów na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do
Stowarzyszenia.
§ 43

Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje stronom prawo odwołania do
Głównego Sądu Koleżeńskiego, w trybie przewidzianym w Regulaminie sądów koleżeńskich.
§ 44
W działalności sądu koleżeńskiego oddziału mają odpowiednio zastosowanie postanowienia
§ 28 ust. 4 i 6.

ROZDZIAŁ 6
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWRZYSZENIA
§ 45
Do finansowania zadań statutowych Stowarzyszenia służą, oprócz składek członkowskich,
między innymi:
1) dochody z działalności statutowej i gospodarczej,
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2)
3)

dochody z majątku SPAK,
darowizny, dotacje i zapisy.
§ 46

Mienie i fundusze Stowarzyszenia dzielą się na mienie i fundusze ogólnostowarzyszeniowe
oraz mienie i fundusze oddziałów.
§ 47
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich
sprawach majątkowych Stowarzyszenia jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch
uprawnionych osób.
Osobami uprawnionymi są:
Prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik Zarządu Głównego,
w oddziałach posiadających osobowość prawną lub w zakresie pełnomocnictw
udzielonych przez Zarząd Główny: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik zarządu
oddziału,
inni członkowie SPAK na podstawie i w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez
Zarząd Główny.
ROZDZIAŁ 7
ZMIANY STATUTU I SPOSÓB ROZWIĄZANIA SIĘ STOWARZYSZENIA
§ 48
Propozycje zmian Statutu i rozwiązania SPAK muszą być zamieszczone w proponowanym
porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów, zwoływanego zgodnie z Regulaminem, o
którym mowa w § 23.
§ 49
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej większością co
najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów.
§ 50
1.

2.

Rozwiązanie SPAK może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów,
powziętej większością co najmniej 3/4 głosów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej
liczby delegatów. W razie braku quorum uchwała może być powzięta na następnym
Walnym Zjeździe Delegatów, większością 3/4 głosów delegatów obecnych na Zjeździe.
W razie powzięcia przez Walny Zjazd Delegatów uchwały o rozwiązaniu SPAK, Zjazd
powołuje Komisję Likwidacyjną, która - zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd
wytycznymi - przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ 8
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 51
Pierwszym Walnym Zjazdem Delegatów jest Walny Zjazd Członków SPAK. Uczestniczą w
nim członkowie-założyciele oraz członkowie przyjęci przez Komitet Założycielski SPAK.
§ 52
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
(Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2009 roku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisano do
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000330870)
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