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ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,  zwany
dalej  „OW SIMP ”, jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i pozarządową organizacją,
działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego, zrzeszającą  inżynierów i
techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.

§ 2
OW SIMP jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym o charakterze zawodowym. OW
SIMP podejmuje działania na rzecz gospodarki narodowej, na terenie kraju a w szczególności
miasta st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego w następujących dziedzinach:
automatyzacji i robotyzacji, badań nieniszczących, edukacji, eksploatacji maszyn, urządzeń i
aparatury, informatyki, inżynierii materiałowej, metrologii, normalizacji i jakości, ochrony
pracy, organizacji i zarządzania, projektowania ( maszyn, urządzeń, procesów
technologicznych, procesów wytwarzania, zakładów przemysłowych), rzeczoznawstwa
specjalistycznego i majątkowego, systemów zarządzania i wytwarzania, techniki uszczelnień,
techniki uzbrojenia, techniki lotniczej(statków powietrznych, napędów i osprzętu),
zarządzania środowiskiem i innymi dziedzinami, nowo włączanymi do dyscypliny nauki i
wiedzy mechaniki i jej aplikacji oraz w niżej wymienionych branżach i specjalnościach:
chłodnictwa, (pompy ciepła i klimatyzacji), energetyki,( źródeł wytwarzania, obsługi
urządzeń, instalacji i sieci, wykorzystania paliw i energii we wszystkich postaciach),
hydrauliki, pneumatyki, pneumoniki, inżynierii i aparatury chemicznej, maszyn roboczych dla
budownictwa, leśnictwa i rolnictwa, maszyn dla przemysłu spożywczego,  maszyn i urządzeń
wcześniej nie wymienionych, obrabiarek i narzędzi, obróbki cieplnej , plastycznej i
odlewnictwa, poligrafii, silników spalinowych, spawalnictwa, środków transportu, tworzyw
sztucznych, urządzeń i aparatury medycznej.

§ 3
Terenem działalności OW SIMP jest obszar całego kraju, a w szczególności  miasta
stołecznego Warszawy oraz  tereny województwa mazowieckiego. Siedzibą władz Oddziału
Warszawskiego SIMP jest m.st Warszawa.

§ 4
OW SIMP posiada osobowość prawną oraz  wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i jest
uprawniony do prowadzenia samodzielnie działalności merytorycznej, organizacyjnej oraz
gospodarczej. OW SIMP utrzymuje z  władzami SIMP związki organizacyjne na podstawie
statutu SIMP oraz innych szczegółowych przepisów regulujących samodzielność formalno-
prawną Oddziału.

§ 5
Podstawową strukturę organizacyjną OW SIMP  tworzą :

- podstawowe jednostki organizacyjne którymi są koła, sekcje i towarzystwa naukowo-
techniczne oraz  kluby.

- jednostki terenowe prowadzące działalność gospodarczą.

§ 6
OW SIMP  może  być członkiem organizacji krajowych oraz organizacji zagranicznych.
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§ 7
OW SIMP na zasadzie dobrowolności i wzajemnych uzgodnień może zawierać porozumienia
o współpracy z innymi Oddziałami SIMP, FSNT NOT oraz instytucjami zewnętrznymi.

§ 8
1. OW SIMP posiada sztandar i odznakę organizacyjną, a jego godłem jest wieniec koła
zębatego na zielonym tle, z umieszczonym wewnątrz niego napisem SIMP.

2. OW SIMP może posiadać odznakę członkowską, honorową oraz odznaki  zawodowe,
ustalone odrębnymi decyzjami Zarządu Oddziału.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9
Celem OW SIMP jest:
1. inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej w zakresie wymienionym w

paragrafie 2 niniejszego statutu oraz popularyzowanie ich twórców,
2. szerzenie wiedzy i kultury technicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych

członków,
3. rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
4. ochrona zawodu i interesów zawodowych członków,
5. dbanie o przestrzeganie przez członków etyki zawodowej ,
6. troska o zabytki techniki i kultury polskiej,
7. propagowanie idei humanizacji  techniki,
8. reprezentowanie swych członków przed organami administracji państwowej i

samorządowej.

§ 10
OW SIMP realizuje swe cele przez prowadzenie następującej działalności :
1. szkoleniowej , kwalifikacyjnej i gospodarczej,
2. rzeczoznawczej, opiniodawczej, konsultacyjnej i doradczej,
3. nadawanie tytułów uprawnień zawodowych określonych decyzjami zarządu Oddziału,
4. wydawniczej i publikacyjnej,
5. kulturalnej i rekreacyjnej,
6. organizowanie konferencji i seminariów naukowo-technicznych, narad i odczytów,

konkursów i wystaw, pokazów,  wyjazdów szkoleniowo rekreacyjnych oraz technicznych,
7. współpracę z administracją państwową i samorządową w obszarze rozwoju techniki,
8. promowanie zawodowe młodych inżynierów i techników oraz otaczanie opieką seniorów

stowarzyszenia,
9. współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
10. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z decyzjami zarządu OW SIMP .

§ 11
Środki finansowe na realizację statutowych celów uzyskuje się z:
1. wpisowego i składki członkowskiej,
2. działalności gospodarczej,
3. składek członków wspierających,
4. dotacji celowych, darowizn i innych form sponsorowania ,
5. majątku OW SIMP,
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Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkiem  OW SIMP może być:
1.  członek zwyczajny,
2.  członek nadzwyczajny,
3.  członek korespondent,
4.  członek  wspierający,
5 . członek honorowy.

§ 13
Członkiem zwyczajnym OW SIMP może być obywatel polski lub obywatel innego państwa
stale zamieszkały w Polsce, posiadający uznany w Polsce dyplom ukończenia studiów
wyższych lub średnich technicznych w zakresie inżynierii mechanicznej lub dziedzin
pokrewnych, jak również student wyższej uczelni o profilu technicznym.

§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz OW SIMP i SIMP oraz FSNT NOT, a także być

delegowanym do reprezentowania OW SIMP i SIMP w organizacjach i instytucjach  poza
stowarzyszeniowych,

2. uczestniczyć we wszystkich formach działalności stowarzyszeniowej,
3. ubiegać się o uprawnienia zawodowe i  tytuły stowarzyszeniowe nadawane przez władze

OW SIMP i SIMP,
4. odwoływania się do sądu koleżeńskiego w przypadkach naruszenia norm współżycia

koleżeńskiego i etyki zawodowej,
5. używania słów „członek SIMP” w listownikach, na pieczątkach oraz na wizytówkach za

nazwiskiem.
§ 15

Członkiem nadzwyczajnym OW SIMP może być:
1. obywatel polski lub obywatel innego państwa, który posiada uznany w Polsce dyplom

szkoły wyższej, tytuł technika lub równoważny o specjalności nie związanej z dziedziną
      mechaniki, lecz pracujący w dziedzinie związanej ze statutową działalnością OW SIMP,
2. obywatel polski posiadający wykształcenie poza techniczne , lecz legitymujący się

wybitnymi osobistymi osiągnięciami technicznymi.

§ 16
Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
określonych w paragrafie 14 pkt 1. Nie może też reprezentować OW SIMP w innych
organizacjach oraz  pełnić funkcji  honorowych.

§ 17
1. Członkiem korespondentem może być obywatel innego państwa zamieszkały poza
    granicami Polski ,będący członkiem zagranicznej organizacji technicznej i wykazujący się
    uznanymi osiągnięciami naukowymi lub technicznymi w dziedzinie szeroko pojętej
    mechaniki.
2. Członek korespondent posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego OW SIMP z
    z wyjątkiem określonych w par. 14 pkt. 1.
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§ 18
Członków zwyczajnych , nadzwyczajnych i korespondentów przyjmuje Zarząd OW SIMP na
podstawie osobistego zgłoszenia oraz poparcia przez dwóch członków wprowadzających,
będących członkami zwyczajnymi SIMP lub członkami honorowymi.

§ 19
Członek zwyczajny, nadzwyczajny i korespondent jest zobowiązany:
1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz OW SIMP,
2. uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
3. przestrzegać norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20
Członkostwo zwyczajne , nadzwyczajne i członka korespondenta ustaje w razie:
1. dobrowolnej rezygnacji członka,
2. skreślenia przez Prezydium Zarządu OW SIMP z powodu nie płacenia składek przez

okres dwóch lat,
3. skreślenia przez Prezydium Zarządu OW SIMP na podstawie skazania prawomocnym

orzeczeniem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i
honorowych,

4. skreślenia przez Prezydium Zarządu OW SIMP na podstawie prawomocnego orzeczenia
Sądu Koleżeńskiego .

§ 21
 1.  Od uchwały Prezydium Zarządu OW SIMP o skreśleniu z listy
     członków SIMP, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do
     Zarządu OW SIMP, którego decyzja w tej sprawie jest ostateczna.
2.  Członek skreślony z listy członków może być ponownie przyjęty w poczet
     członków OW SIMP, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia
     skreślenia.

§ 22
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana statutową
     działalnością OW SIMP, która zadeklaruje wsparcie finansowe
     merytorycznej i organizacyjnej działalności OW SIMP, potwierdzonej
     pisemną deklaracją.
2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznej i

konsultacyjnej OW SIMP oraz ma prawo do uczestnictwa w organizowanych przez OW
SIMP przedsięwzięciach merytoryczno – organizacyjnych i imprezach kulturalno-
oświatowych.

3. Członek wspierający może uczestniczyć w działalności OW SIMP poprzez swego
przedstawiciela.

       § 23
Członkostwo o którym mowa w paragrafie 22 ustaje wskutek:
1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu OW SIMP,
2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu OW SIMP,
3. rozwiązania lub likwidacji podmiotu na podstawie obowiązujących przepisów

państwowych .
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§ 24
1. Członkostwo honorowe SIMP nadaje na wniosek ZG SIMP Walny Zjazd Delegatów

SIMP, osobom – członkom SIMP szczególnie zasłużonym w  stowarzyszeniowej
działalności statutowej.

2. Członek Honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego i jest zwolniony z
płacenia składek członkowskich .

3. Członkostwa honorowego może pozbawić Walny Zjazd Delegatów SIMP na wniosek ZG
SIMP lub na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV

Funkcje Honorowe

§ 25
1. Członek zwyczajny może być wyróżniony następującymi funkcjami honorowymi:

· Honorowy Prezes OW SIMP,
· Honorowy Prezes Jednostki Podstawowej OW SIMP.

2. Funkcjami honorowymi o których mowa w paragrafie 25  pkt 1, mogą być wyróżnione
tylko osoby żyjące, które pełniły te funkcje z wyboru oraz swymi osiągnięciami i swą
postawą szczególnie zasłużyły na takie wyróżnienie. Honorową  funkcję Prezesa może
pełnić w tym samym czasie tylko jedna osoba.

3. Tytuł Honorowego Prezesa OW SIMP, nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów OW
SIMP względnie Walne Zgromadzenie Członków OW SIMP na wniosek Zarządu.

4. Tytuł Honorowego Prezesa Jednostki Podstawowej OW SIMP  nadaje Walne Zebranie
Członków Jednostki Podstawowej na wniosek Zarządu Jednostki Podstawowej.

5. Osoby wyróżnione funkcją honorową mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz
statutowych z głosem doradczym.

Rozdział V

Kadencja i podejmowanie uchwał

§ 26
1. Kadencja władz OW SIMP oraz organów kontrolno-orzekających wszystkich szczebli

trwa 4 lata, a wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Prezes OW SIMP może pełnić swą funkcję przez kolejne dwie kadencje. Ponowny wybór

na prezesa OW SIMP tej samej osoby może nastąpić po upływie jednej kadencji. W
szczególnych przypadkach dopuszcza się kandydowanie na prezesa przez okres dłuższy
niż dwie kadencje o ile taką wolę wyrazi co najmniej dwie trzecie uprawnionych
delegatów lub członków i członków honorowych.

3. Uchwały władz OW SIMP podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków osób uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości
głosów za i przeciw decyduje stanowisko  przewodniczącego zgromadzenia lub zebrania.

4. Dla ważności uchwał Zarządów wszystkich szczebli organizacyjnych OW SIMP
wymagana jest obecność prezesa lub wiceprezesa.

5. W przypadkach uniemożliwiających pełnienia funkcji prezesa Oddziału wybranego przez
Walne Zgromadzenie Delegatów lub Członków, jego obowiązki do końca kadencji pełni
wybrany przez Zarząd jeden z wiceprezesów.

6. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz wszystkich szczebli, ich skład
ulega uzupełnieniu w drodze powołania osób, które w wyborach tych władz i organów
kontrolno-orzekających uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
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7. W przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków , członek Zarządu OW
SIMP i organów kontrolno-orzekającycj może być odwołany przed upływem kadencji
przez władze których jest członkiem .

Rozdział VI

Władze OW SIMP

§ 27
Władzami OW SIMP są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów OW SIMP lub Walne Zgromadzenie Członków OW

SIMP.
2. Zarząd OW SIMP.

Walne Zgromadzenie Delegatów lub Członków OW SIMP

§ 28
1. Najwyższą władzą OW SIMP jest Walne Zgromadzenie Delegatów lub Członków

zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów lub Członków OW SIMP może być zwyczajne lub

nadzwyczajne.
3. Dopuszcza się możliwość podjęcia uchwał przez Nadzwyczajny Walne Zgromadzenie

Delegatów lub Członków OW SIMP w drodze głosowania korespondencyjnego, z
wyłączeniem spraw określonych w paragrafie 29 pkt. 2, 3 i 4 statutu oraz dotyczących
rozwiązania OW SIMP i uchwalenia ordynacji wyborczej .

4. Decyzję o przeprowadzeniu głosowania korespondencyjnego podejmuje Zarząd OW
SIMP.

5. W głosowaniu udział biorą:
- delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów OW SIMP

lub wszyscy członkowie OW SIMP,
- członkowie honorowi SIMP przynależni do OW SIMP.

§ 29
Do Walnego Zgromadzenia Delegatów OW SIMP lub Walnego Zgromadzenia Członków
należy:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach:

· głównych kierunków działania OW SIMP,
· ustanawiania statutu i zmian w jego treści,
· ustanawiania regulaminów działania Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu

Koleżeńskiego,
· określenia zasad wyborczych do władz OW SIMP.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności:
· Zarządu  OW SIMP,
· Komisji Rewizyjnej OW SIMP,
· Sądu Koleżeńskiego OW SIMP.

3. Rozpatrywanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu OW SIMP i podjęcie
odpowiedniej uchwały .

4. Wybór prezesa  i  pozostałych członków Zarządu OW SIMP, Komisji Rewizyjnej oraz
Sądu Koleżeńskiego.
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§ 30
W Walnym Zgromadzeniu OW SIMP udział biorą:
1. delegaci z Jednostek Podstawowych wybrani na zebraniach członków według zasad

wyborczych ustalanych każdorazowo przez Zarząd OW SIMP, względnie wszyscy
członkowie OW SIMP w przypadku kiedy nie zachodzi potrzeba wybierania delegatów
oraz  Członkowie Honorowi SIMP, którzy przynależą do  OW SIMP  - z głosem
stanowiącym ,

2. członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego jeśli nie są
delegatami oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 31
1. Mandat delegata na Walne Zgromadzenie ważny jest przez okres danej kadencji.
2. O terminie , miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów lub Członków

OW SIMP zawiadamia się delegatów lub członków co najmniej na 14 dni przed datą jego
zwołania

3. Walne Zgromadzenie Delegatów  lub Członków OW SIMP podejmuje prawomocne
uchwały przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania , a w przypadku
rozpoczęcia obrad w drugim terminie uchwały są prawomocne przy zwykłej większości
głosów, niezależnie od frekwencji uprawnionych do głosowania.

§ 32
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów  lub Członków OW SIMP może być

zwołane  z inicjatywy:
· Zarządu OW SIMP,
· Komisji Rewizyjnej OW SIMP,
· 30% ogólnej liczby członków OW SIMP.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów lub Członków  OW SIMP jest
zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku oraz obraduje i
podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach dla których zostało zwołane.

3. Uprawnienia delegatów lub członków na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
przysługują delegatom lub członkom biorącym udział w ostatnim Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu  Delegatów lub Członków OW SIMP.

 Zarząd

§ 33
1. Zarząd jest najwyższą władzą  OW SIMP w okresie między Walnymi Zgromadzeniami

Delegatów .
2. W skład Zarządu OW SIMP wchodzi Prezes oraz do 10 członków
3. Prezes lub wiceprezes i skarbnik lub sekretarz reprezentują Zarząd OW SIMP na zewnątrz

i działają w jego imieniu .

                                                                       § 34
Do Zarządu OW SIMP należy:
1. kierowanie działalnością OW SIMP zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminami

oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów lub Członków OW SIMP,
2. wybór spośród członków Zarządu : wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz członków

Prezydium. Prezydium Zarządu OW SIMP stanowią : prezes, wiceprezesi, sekretarz,
skarbnik oraz członkowie prezydium,

3. zarządzanie majątkiem i finansami OW SIMP,
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4. powoływanie i rozwiązywanie Jednostek Podstawowych oraz Jednostek Terenowych
Działalności Gospodarczej w strukturach OW SIMP,

5. powoływanie i zwalnianie dyrektorów, kierowników i pracowników jednostek
terenowych działalności gospodarczej,

6. nadawanie członkom odznak stowarzyszeniowych oraz honorowych i dyplomów ,
7. występowanie z wnioskami o nadawanie dla swych członków odznaczeń państwowych,

resortowych oraz regionalnych,
8. desygnowanie  przedstawicieli OW SIMP do innych organizacji krajowych i

zagranicznych,
9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych w tym propozycji regulaminu Walnych

Zgromadzeń Delegatów lub Członków OW SIMP,
10. ustalanie wysokości wpisowego,  składki członkowskiej oraz ulg w opłacaniu składek

przez członków OW SIMP,
11. powoływanie i rozwiązywanie biura administracyjnego OW SIMP wraz z przyjmowaniem

i zwalnianiem pracowników tego biura.

§ 35
Prezydium Zarządu OW SIMP jest koordynatorem  działalności stowarzyszeniowej
merytoryczno – organizacyjnej i finansowo-ekonomicznej pomiędzy posiedzeniami Zarządu .
Realizuje zadania wyznaczone przez Zarząd.

Rozdział VII

Organy kontrolne i orzekające

§ 36
1. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna OW SIMP.
2. Organem orzekającym jest Sąd Koleżeński OW SIMP.

Komisja Rewizyjna

§ 37
1. Komisja Rewizyjna jest głównym organem kontroli wewnętrznej OW SIMP. Ma prawo

do kontrolowania całego obszaru działalności Zarządu oraz wszystkich jednostek
podstawowych i jednostek działalności gospodarczej, funkcjonujących w strukturach OW
SIMP .

2. W skład Komisji Rewizyjnej OW SIMP wchodzą trzy  osoby w tym przewodniczący i
sekretarz wybrani przez członków Komisji.

3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej OW SIMP określa odrębny regulamin.

Sąd Koleżeński

§ 38
1. Sąd Koleżeński OW SIMP jest głównym organem sprawującym nadzór nad  przestrzega-

niem przez członków statutu, regulaminów wewnętrznych, etyki zawodowej oraz
poprawnych norm współżycia koleżeńskiego.

2. W skład Sądu Koleżeńskiego OW SIMP wchodzą trzy  osoby w tym przewodniczący i
sekretarz wybierani przez członków Sądu.

3. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego OW SIMP określa odrębny regulamin.
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Rozdział VIII

Jednostki Podstawowe i Terenowe Działalności Gospodarczej OW SIMP

Jednostki Podstawowe OW SIMP

§ 39
1.   Jednostki Podstawowe  OW SIMP powoływane są przez Zarząd OW SIMP .
2 .  Wszystkie Jednostki Podstawowe w strukturze organizacyjnej OW SIMP są równoważne.
3. Członkostwo w OW SIMP dokumentowane jest członkostwem w jednej z Jednostek

Podstawowych. Potwierdzeniem członkostwa w SIMP  jest legitymacja członkowska.
4. Obowiązkiem każdego członka jest systematyczne opłacanie składek.

§ 40
Władzami Jednostki Podstawowej są:
1. Walne Zebranie Członków Jednostki Podstawowej,
2. Zarząd Jednostki Podstawowej.

§ 41
W Jednostkach Podstawowych w których liczba członków nie przekracza 15 osób, dopuszcza
się nie wybieranie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W tych przypadkach wszystkie
statutowe obowiązki wykonuje Zarząd Jednostki Podstawowej.

§ 42
Najwyższą władzą Jednostki Podstawowej jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez
Zarząd Jednostki Podstawowej.

§ 43
Walne Zebrania Członków Jednostki Podstawowej może być:

· sprawozdawcze,
· sprawozdawczo-wyborcze,
· nadzwyczajne.

§ 44
Zarząd Jednostki Podstawowej co roku składa sprawozdanie z działalności  na zebraniu
sprawozdawczym.

§ 45
Walne Zebranie Członków Jednostki Podstawowej  zwołuje Zarząd  na zakończenie każdej
kadencji. Do Walnego Zebrania Członków Jednostki Podstawowej należy:
1. uchwalanie programów działania stosownie do zapisów statutu, uchwał OW SIMP oraz

specyfiki i zawodowych zainteresowań swych członków,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Jednostki Podstawowej

i organów kontrolno-orzekających,
3. rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. wybór prezesa i członków Zarządu stosownie do przyjętego regulaminu obrad oraz składu

Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego,
5. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów  OW SIMP.

§ 46
Walne Zebrania Członków Jednostki Podstawowej podejmuje prawomocne uchwały zwykłą
większością głosów jeśli w pierwszym terminie zwołanego zebrania bierze udział co najmniej
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50% uprawnionych do głosowania , a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych
uprawnionych do głosowania.

§ 47
W Walnych Zebraniach Członków Jednostki Podstawowej udział biorą:

· członkowie Jednostki Podstawowej – z głosem stanowiącym,
· zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 48
O terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnych Zebrań Członków Jednostki Podstawowej
zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed jego zwołaniem.

§ 49
Nadzwyczajne Walne Zebrania członków Jednostki Podstawowej zwołuje
    Zarząd Jednostki Podstawowej w przypadkach:

·  uchwały własnego Zarządu,
·  wniosku własnej komisji Rewizyjnej,
· na wniosek co najmniej 50% członków Jednostki Podstawowej,
· decyzji Zarządu OW SIMP.

§ 50
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Jednostki Podstawowej zwoływane jest przez
Zarząd tej Jednostki w okresie 30 dni od daty zgłoszenia formalnie zgłoszonego wniosku i
obraduje w sprawach dla których zostało zwołane.

Władze i Organy Kontrolno – Orzekające  Jednostki Podstawowej

§ 51
1. Prezes i Zarząd Jednostki Podstawowej wybierany jest przez swych członków w
głosowaniu tajnym lub jawnym jeśli zostanie podjęta taka uchwała zwykłą większością
uprawnionych do głosowania.

2. Zarząd Jednostki Podstawowej jest wybierany w liczbie do 5 członków, stosownie do
regulaminu obrad. Ze swego składu Zarząd wybiera na wniosek prezesa  jednego
wiceprezesa, sekretarza i  skarbnika.

3. Ukonstytuowanie się Zarządu Jednostki Podstawowej następuje w okresie 14 dni od dnia
wyborów.

4. Zarząd organizuje działalność Jednostki Podstawowej stosownie do statutu, uchwał OW
SIMP oraz własnej zawodowej specyfiki środowiska.

5. Zebrania Zarządu winny odbywać się zgodnie z uprzednio przyjętym planem, jednak nie
rzadziej jak raz w kwartale.

6. Zarząd Jednostki Podstawowej przyjmuje wnioski na członkostwo w SIMP. Członkostwo
zatwierdza  Zarząd OW SIMP .

7. Szczegółowo zasady działania Zarządu Jednostki Podstawowej określa regulamin.

§ 52
1. Komisja Rewizyjna Jednostki Podstawowej jest upoważniona do kontroli działalności

Zarządu Jednostki Podstawowej oraz do uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach
Zarządu Jednostki Podstawowej.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby w tym przewodniczący wybierany przez
członków Komisji.

3. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa odrębny regulamin.
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§ 53
1. Sąd Koleżeński Jednostki Podstawowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez

członków Statutu, i etyki zawodowej.
2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą 3 osoby w tym przewodniczący.
3. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa odrębny regulamin.

Jednostki Terenowe Działalności Gospodarczej OW SIMP

§ 54
1. Jednostkę Terenową Działalności Gospodarczej OW SIMP zwanej dalej JTDG

powołuje Zarząd OW SIMP.
2. Celem  JTDG jest wspomaganie merytoryczne i finansowe statutowej działalności

OW SIMP.
3. Działalność JTDG  prowadzona jest w dziedzinach zgodnie z rozdz. I paragraf 2

niniejszego statutu.
4. JTDG korzysta z osobowości prawnej OW SIMP.
5. Zasady funkcjonowania JTDG określa odrębny regulamin.

§ 55.
1. Szczegółowe zasady działania innych jednostek organizacyjnych nie wymienionych w

Statucie powoływanych w ramach struktur OW SIMP określają odrębne regulaminy.

Rozdział IX

Majątek OW SIMP

§ 56
Majątek OW SIMP składa się z ruchomości oraz nieruchomości Jednostek Podstawowych,
Jednostek Terenowych Działalności  Gospodarczej oraz Zarządu OW SIMP.

§ 57
Dla ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych OW SIMP wymagane są
podpisy Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa i Skarbnika  lub Sekretarza.

Rozdział X

Zmiana statutu i rozwiązanie się OW SIMP

§ 58
Uchwałę w sprawie zmian w statucie podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów lub
Członków  OW SIMP bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów lub Członków
większością dwóch trzecich głosów , przy udziale co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania.

§ 59
Rozwiązanie OW SIMP następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów
lub Członków bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów lub Członków , przyjętej
przez dwie trzecie Delegatów przy obecności co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do
głosowania.
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Rozdział XI

Przepisy przejściowe

§ 60
Dotychczasowi członkowie zwyczajni OW SIMP, którzy zgodnie z niniejszym statutem
powinni być zakwalifikowani jako członkowie nadzwyczajni , zachowują swój
dotychczasowy status.

                                                                     * * *
Niniejszy statut został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Delegatów OW SIMP, które
odbyło się w dniu 8 maja 2006 roku w Warszawie.
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