Statut
Stowarzyszenia Coachów Polskich
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Coachów Polskich w dalszych postanowieniach
Statutu zwane Stowarzyszeniem, Stowarzyszenie moŜe uŜywać nazwy skróconej SCP.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszeni działa na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
4. Stowarzyszenie moŜe naleŜeć do innych organizacji polskich i zagranicznych o podobnych celach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej Członków. Do
prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§2
Cele Stowarzyszenia:
1. Działanie na rzecz rozwoju coachingu.
2. Współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze coachingu dla
dalszego rozwoju.
3. Stałe podwyŜszanie poziomu profesjonalizmu
4. Integracja środowiska coachingowego.
5. Reprezentacja środowiska coachingu, w szczególności zrzeszonego w Stowarzyszeniu i
propagowanie idei profesjonalnego coachingu
6. Współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach działania,
7. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec innych organizacji.

§3

Sposoby realizacji celów
1. Wydawanie biuletynów, ksiąŜek innych wydawnictw, kontakt z mediami.
2. Transfer doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności wśród Członków Stowarzyszenia.
3. Uczestnictwo
sympozjach.

w

konferencjach

i sympozjach

naukowych,

odczytach,

panelach,

4. Współpraca z coachami reprezentującymi róŜne szkoły i nurty coachingu.
5. Prowadzenie ogólnodostępnego portalu internetowego dla Coachów.
6. Udoskonalania narzędzi, jakimi posługują się Członkowie Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§4
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moŜe być jedynie
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada Członków:
1. zwyczajnych,

2. wspierających,
3. Członkiem załoŜycielem jest kaŜda z osób obecnych na zebraniu załoŜycielskim bez względu na
nadany mu później status członkowski.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜda osoba fizyczna, która:
1. złoŜy deklarację członkowską na piśmie,
2. opłaci roczną składkę.
5. Członkiem zwyczajnym staje się po złoŜeniu pisemnej deklaracji.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie moŜe zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
1. ZłoŜy deklarację członkowską na piśmie,
2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch Członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jednego
Członka Zarządu Stowarzyszenia,
7. Członkiem wspierającym staje się po złoŜeniu pisemnej deklaracji oraz na podstawie Uchwały
Zarządu.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek.
10. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział, z głosem doradczym, w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak Członkowie zwyczajni.
11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania
przestrzegania Statutu oraz Uchwał władz Stowarzyszenia

się

z zadeklarowanych

świadczeń,

12. Dbanie o dobre imię i wizerunek stowarzyszenia.
§5
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd:
a.
z powodu łamania Statutu lub nieprzestrzegania Uchwał władz
Stowarzyszenia,
b.

z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c.z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§6
1. Od Uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet Członków stowarzyszenia lub
pozbawienia
członkostwa,
zainteresowanemu
przysługuje
odwołanie
do
Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia Uchwały o odmowie przyjęcia
lub wykluczenia.
2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Strona 2 z 5

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§7
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja rewizyjna
2. Kadencja władz.
a. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się na
Walnym Zgromadzeniu bezwzględną większością głosów
b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłuŜej niŜ
przez dwie kadencje.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych,
przy obecności przynajmniej połowy ich pełnego składu, chyba Ŝe dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
§8
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu
Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane najrzadziej raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich Członków co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków w
formie elektronicznej, na adres email podany w deklaracji członkowski oraz publicznie na stronie
internetowej pod adresem http://www.scp.org.pl co uwaŜa się za skuteczne poinformowanie.
4. Walne Zgromadzeni Członków nadzwyczajne moŜe się odbyć w kaŜdym czasie przez Zarząd na
wniosek:
a. Zarządu - z jego inicjatywy
b. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych
Stowarzyszenia w czasie nie dłuŜszym niŜ 2 miesiące od momentu złoŜenia prawidłowego
wniosku.
5. Kworum na Walnym Zgromadzeniu Członków, stanowi połowa członków uprawnionych do
głosowania.
6. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie po
minimum jednej godzinie.
7. Na Walnym Zgromadzeniu Członków zwołanym w drugim terminie kworum stanowią obecni
członkowie uprawnieni do głosowania.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów
Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. powoływanie komisji rewizyjnej w składzie Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz
Sekretarz oraz członkowie.
c. uchwalanie zmian Statutu,
d. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
e. uchwalanie struktury organizacyjnej i jej zmian,
f.
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powoływanie Rady Programowej,

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i.

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub
jego władze,

j.

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
§9
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej 4 osób w tym Prezesa oraz Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
Prezesa i Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na 3 miesiące.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Do kompetencji Zarządu naleŜą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budŜetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąŜaniu majątku Stowarzyszenia,
f.

podejmowanie uchwał o udzieleniu pełnomocnictw

g. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
i.

przyjmowanie i skreślanie Członków.

j.

powoływanie jednostek pomocniczo-administracyjnych nie posiadających osobowości
prawnej.

k. zatrudnianie pracowników
§ 10
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich
składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ połowę składu organu.

§ 11
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
oraz Sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
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Rozdział V
Majątek i Fundusze
§ 12
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej,
2. Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu
działających łącznie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 13
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie, zwykłą większością
głosów obecnych Członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach i inne obowiązujące przepisy.
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