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– Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Stowarzyszenie Federacja Arborystów Polskich (zwana w dalszej treści niniejszego statutu  Federacją,

działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017, poz. 210) i
innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem nazwy Stowarzyszenia w brzmieniu: F.A.P. lub FAP.
3. W kontaktach międzynarodowych Federacja może posługiwać się tłumaczeniem: Federation of Polish

Arborists.

§ 2.
1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Federacja może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie

innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą Federacji jest Wrocław.

§ 3.
1. Federacja jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 
2. Federacja opiera swoją działalność  na pracy społecznej swych członków, jak też wolontariacie osób

trzecich.
3. Do prowadzenia swoich spraw  Federacja może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 4.
1. Federacja:

A. posiada osobowość prawną;
B. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym;
C. jest powołana na czas nieokreślony;
D. działa na zasadach samorządnych.

§ 5.
1. Federacja współpracuje z:

A. organami administracji publicznej;
B. krajowymi, zagranicznymi, jak również międzynarodowymi organizacjami;
C. instytucjami lub innymi podmiotami prawnymi o tym samym, jak też podobnym profilu działania.

2. Federacja może należeć do organizacji zagranicznych lub międzynarodowych:
A. o podobnych celach działania;
B. na warunkach określonych w ich statutach;
C. jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpo-

spolita Polska jest stroną.
3. Federacja może zostać członkiem innych krajowych organizacji, jak też związków stowarzyszeń o po-

dobnych celach działania.

Rozdział II – Cele Federacji Arborystów Polskich i formy ich realizacji

§ 6.
Celami Federacji są w szczególności:

1. Dobrowolne zrzeszanie członków spośród przedstawicieli  zainteresowanych realizacją celów statuto-
wych Federacji z różnych branż, grup zawodowych lub amatorów, w tym między innymi:

A. wykonawców prac arborystycznych;
B. osób zajmujących się wspinaczką drzewną;
C. architektów krajobrazu jak też projektantów zieleni, zadrzewień itp.;
D. branżowych inżynierów, jak też techników (np. leśników, ogrodników itp.);
E. producentów bądź dystrybutorów specjalistycznego sprzętu, materiałów, komponentów wyko-

rzystywanych przez arborystów itp.;
F. racjonalizatorów technologii (np. rozwiązań konstrukcyjnych materiałów lub sprzętu arborystycz-

nego);
G. pracowników organów administracji publicznej;
H. przedstawicieli instytucji naukowych, jak też oświatowych;
I. konsultantów, rzeczoznawców, biegłych, ekspertów;
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J. inspektorów nadzoru, jak też dozoru technicznego;
K. redaktorów specjalistycznej naukowo-technicznej prasy fachowej;
L. osób fizycznych zajmujących się hobbystycznie roślinami drzewiastymi;
M. studentów lub uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. Promowanie, jak też organizowanie współpracy podmiotów realizujących cele Federacji;
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie arborystyki, ochrony drzew lub krzewów;
4. Edukacja ekologiczna, rozwój lub promowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w zakresie

ochrony środowiska, jak też wiedzy arborystycznej, itp.;
5. Nauka bądź edukacja w zakresie planowania, projektowania, prawidłowości wykonywania prac arbory-

stycznych, jak też właściwego użytkowania obszarów zadrzewionych;
6. Wdrażanie jak też przestrzeganie etyki zawodowej, zasad uczciwej konkurencji członków Federacji oraz

przeciwdziałanie złym praktykom;
7. Dążenie do wprowadzenia właściwych norm prawnych dotyczących ochrony zadrzewień lub drzew albo

krzewów, a w szczególności prawidłowej ich pielęgnacji;
8. Wypracowanie arborystycznych zasad, wytycznych technicznych oraz dążenie do ich normalizacji;
9. Upowszechnianie wyników badań naukowych, wspomaganie rozwoju techniki, technologii, komponen-

tów, specjalistycznych materiałów, normatywów, jak też wszelkich innych rozwiązań dla potrzeb arbory-
styki, jak też ochrony drzew albo krzewów;

10. Wspomaganie wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, jak też promowa-
nie najlepszych praktyk dotyczących arborystyki, jak też ochrony drzew lub zadrzewień albo krzewów;

11. Podejmowanie zadań w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej, podnoszenia poziomu za-
wodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji lub umiejętności;

12. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zajmujących się profesjonalnie zagadnieniami statuto-
wymi Federacji, w szczególności jej członków;

13. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej;
14. Umożliwienie uzyskania sądom, organom administracji publicznej lub organom ścigania, w trybie okre-

ślonym przez obowiązujące przepisy proceduralne, opinii w sprawach, w których wymagane są wiado-
mości specjalne dotyczące:

A. stanu drzew (diagnostyki dendrologicznej);
B. prawidłowości ich pielęgnacji lub zabezpieczania lub ścinki (arborystyki);
C. jak też prowadzenia rzeczoznawstwa technicznego dla innych podmiotów na podstawie obowiązują-

cych przepisów prawa.
15. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, poprzez upowszechnianie polskich:

A. podmiotów (w szczególności wyszczególnionych w ust. 1);
B. zasad i sposobów realizacji prac arborystycznych;
C. produktów arborystycznych, specjalistycznych materiałów, jak też innych komponentów;
D. badań naukowych, technik, technologii, projektów, opracowań technicznych, opinii, norm itp..

16. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów lub współpracy między społeczeń-
stwami;

17. Wspieranie lub upowszechnianie kultury fizycznej.

§ 7.
Cele statutowe Federacja realizuje w szczególności poprzez:
1. Podnoszenie poziomu zawodowego poprzez organizowanie, jak też promowanie działalności edukacyj-

nej (w szczególności: konferencji, seminariów, konwersatoriów, szkoleń, kursów, wykładów itp.), w tym:
A. w wewnętrznym systemie potwierdzania kwalifikacji i umiejętności;
B. powoływanie Zespołów Wykładowców, Rzeczoznawców, Instruktorów itp.;

2. Organizowanie konkursów, jak też promowanie, organizowanie zawodów arborystycznych lub specjali -
stycznych imprez sportowych;

3. Inicjowanie jak też prowadzenie projektów naukowo-badawczych dotyczących zagadnień związanych z
celami statutowymi, jak też upowszechnianie ich wyników;

4. Organizowanie dla swoich członków lub sympatyków imprez rekreacyjnych, turystycznych, happenin-
gów, festynów, jak też pokazów arborystycznych, targów, kiermaszów, wystaw, dyskusji, spotkań, w celu
promowania celów Federacji;

5. Współpraca lub udział w organizowanych przez inne podmioty konferencjach, seminariach, konwersato-
riach,  szkoleniach,  kursach,  wykładach,  zawodach arborystycznych lub specjalistycznych imprezach
sportowych,  pokazach arborystycznych, targach,  kiermaszach,  wystawach,  dyskusjach,  spotkaniach,
jak też wszelkich innych inicjatywach związanych z celami statutowymi Federacji w kraju, jak też zagra-
nicą; 
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6. Gromadzenie, rozpowszechnianie wiedzy, w dziedzinach związanych z celami statutowymi, a w szcze-
gólności: 

A. tłumaczenie pism, czasopism, broszur,  publikacji,  książek,  norm z języków obcych na język
polski;

B. wydawanie broszur, norm, książek, czasopism, itp. związanych z celami statutowymi Federacji;
7. Współdziałanie  z  administracją  publiczną oraz instytucjami,  jak też organizacjami  zainteresowanymi

działalnością Federacji w kraju bądź zagranicą;
8. Podejmowanie działań promocyjnych związanych z celami statutowymi i działalnością Federacji;
9. Konsulting,  doradztwo,  jak  też  rzeczoznawstwo  naukowo-techniczne,  bądź  opiniowanie  techniczne,

technologiczne, przyrodnicze, itp.,  a w tym celu utworzenie Zespołów Rzeczoznawców, Instruktorów
itp.;

10. Monitoring realizowanych prac arborystycznych;
11. Interweniowanie w przypadkach promowania lub stosowania złych praktyk w dziedzinach będących w

sferze zainteresowania Federacji;
12. Organizowanie, jak też koordynowanie, specjalistycznego nadzoru nad prawidłowością realizacji prac

arborystycznych lub zabezpieczania drzew albo krzewów;
13. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie realizacji celów statutowych Federacji;
14. Wypowiadanie się w sprawach publicznych;
15. Występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu na

prawach strony, gdy jest to uzasadnione celami statutowymi Federacji, w trybie określonym przez obo-
wiązujące przepisy;

16. Pozyskiwanie  środków finansowych lub materialnych ze  źródeł  krajowych,  jak też zagranicznych,  z
przeznaczeniem na realizację celów Federacji.

Rozdział III – Członkowie Federacji

§ 8.
1. Stowarzyszenie zrzesza członków:

A. Założycieli;
B. Zwyczajnych;
C. Wspierających;
D. Honorowych.

2. Członkami Federacji  mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne będące obywatelami polskimi oraz
wskazane w ust. 4 i 5.

3.  Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Federacji.
4. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się

w Federacji, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
5. Cudzoziemcy  niemający  miejsca  zamieszkania  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  mogą

wstępować do Federacji bez biernego i czynnego prawa wyborczego w Federacji.

§ 9.
1. Członkami założycielami są osoby fizyczne, które powołały Federację.
2. Członkowie założyciele są członkami zwyczajnymi, o ile są nadal zrzeszeni w Federacji.
3. Tytuł członek założyciel ma jedynie znaczenie symboliczne.

Przyjęcie członka lub aplikanta

§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym Federacji może zostać osoba fizyczna, która:

A. jest arborystą, albo
B. zajmująca się roślinami drzewiastymi w zakresie swojej aktywności zawodowej, albo
C. zajmująca się hobbystycznie arborystyką lub roślinami drzewiastymi;
D. akceptująca cele statutowe Federacji;
E. złoży do Zarządu pisemną Deklarację przystąpienia do Federacji Arborystów Polskich (zwaną w

dalszej  treści  niniejszego  statutu  deklaracją),  zawierającą  rekomendację  dwóch  członków
zwyczajnych Federacji;

F. nie jest pozbawiona praw publicznych;
G. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Osoba  fizyczna  nieposiadająca  rekomendacji  dwóch  członków  zwyczajnych  Federacji  może  złożyć
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deklarację i  uzyskać status aplikanta, na okres do 12 miesięcy – potrzebny na poznanie przyszłego
członka zwyczajnego.

3. Aplikanta  obowiązują  wszystkie  postanowienia  niniejszego  statutu  oraz  posiada  wszystkie  prawa
Członka Zwyczajnego, poza czynnym i biernym prawem wyborczym.

4. Deklaracja zawiera w szczególności:
A. oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień statutu;
B. określenie zakresu aktywności kandydata albo aplikanta na członka Federacji;
C. oświadczenia wynikające z konieczności przestrzegania zobowiązań wynikających z zawartych

umów międzynarodowych. 
5. Zarząd Federacji dokonuje wstępnej oceny wniosku kandydata lub aplikanta, który następnie kieruje pod

obrady Walnego Zebrania, o czym informuje zainteresowanego.
6. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia kandydata oraz aplikanta na członka zwyczajnego odbywa się uchwałą

najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Prawa członka zwyczajnego 
§ 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego prawa wyborczego;
2. głosowania uchwał na Walnym Zebraniu Członków Federacji;
3. zgłaszania propozycji uchwał, jak też wniosków dotyczących działalności Federacji;
4. korzystania z dorobku, jak też wszelkich innych form działalności statutowej Federacji;
5. informowania opinii publicznej o przynależności do Federacji, jak też noszenia jej odznaki;
6. używania logo Federacji na zasadach określonych w regulaminie;
7. umieszczania informacji o ukończonych z wynikiem pozytywnym szkoleniach, jak też specjalistycz-

nych kwalifikacjach potwierdzonych w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umie-
jętności;

8. ubiegania się o wpisanie na listy:
A. LISTĘ INSTRUKTORÓW FEDERACJI ARBORYSTÓW POLSKICH;
B. LISTĘ RZECZOZNAWCÓW FEDERACJI ARBORYSTÓW POLSKICH;
C. LISTĘ WYKŁADOWCÓW FEDERACJI ARBORYSTÓW POLSKICH:
D. lub inne – powołane przez Federację,

po spełnieniu wymagań określonych w regulaminach tych zespołów; 
9. korzystania  ze  zniżek  albo  innych  ulg  ustalanych  przez  Zarząd  w  przypadku  opłacania  składki

członkowskiej zgodnie terminem określonym w § 12 ust. 7;
10. bycia wyróżnianym i nagradzanym za aktywny udział w pracach Federacji, oraz wdrażanie jej celów;
11. zaskarżania rozstrzygnięć Zarządu lub Komisji Rewizyjnej do Walnego Zebrania Członków.

Obowiązki członka zwyczajnego 

§ 12.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Federacji, a w szczególności w realizacji jej celów statutowych;
2. osobistego uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Federacji;
3. czynnego udziału w pracach organów lub zespołów organizacyjnych Federacji, do którego za swą zgo-

dą zostali wybrani;
4. przestrzegania obowiązujących norm prawnych w szczególności normalizujących zagadnienia będące

przedmiotem działania Federacji;
5. przestrzegania statutu, uchwał organów Federacji, kodeksu etycznego oraz regulaminów;
6. etycznego zachowania w stosunku do innych członków Federacji;
7. regularnego opłacania składek członkowskich  do dnia 31 marca każdego kolejnego roku za dany rok

lub do 3 miesięcy od daty przyjęcia na członka zwyczajnego;
8. aktualizowania danych teleadresowych w dokumentacji Federacji.

Zawieszenie praw, ustanie lub pozbawienie członkostwa 

§ 13.
I.1.a.1. W przypadku nieopłacenia składki w terminie określonym w § 12 ust. 7, zawieszone zostają prawa

członka określone w §11 do czasu jej uregulowania
I.1.a.2. Członkostwo w Federacji ustaje na skutek:

A. śmierci członka;
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B. dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej adresowanej do Zarządu;
C. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
D. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite popełnione z

winy umyślnej, jak też przestępstwo gospodarcze bądź przeciw środowisku;
E. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 9

miesięcy od daty wskazanej w § 12 ust. 7;
F. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
G. rozwiązania się Federacji.

I.1.a.3. Pozbawienie członkostwa w Federacji może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków na wnio-
sek Zarządu, z powodu:

I.1.a.3.A. rażącego naruszenia zasad statutowych, uchwał organów Federacji, jak też obowiązujących
regulaminów;

I.1.a.3.B. działania na szkodę Federacji, pomimo pisemnego wezwania przez Zarząd do zaprzestania
takiego działania.

I.1.a.4. Pozbawienie lub ustanie (ust. 2 lit. C - F) członkostwa w Federacji, poprzedzone jest postępowaniem
wyjaśniającym prowadzonym przez Zarząd, w toku którego Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyja-
śnień, chyba że nie skorzysta on z tego prawa i nie złoży żadnych wyjaśnień.

I.1.a.5. Zarząd składa Walnemu Zebraniu informację o wygaśnięciu członkostwa.

Członek wspierający

§ 14.
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna albo osoba prawna świadcząca pomoc finanso-

wą, rzeczową, jak też merytoryczną w realizacji celów statutowych Federacji.
2. Osoba prawna działa w Federacji wyłącznie przez swoich przedstawicieli.
3. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia nowych członków wspierających do Federacji następuje uchwałą Zarzą-

du przyjętą w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące licząc od poświadczonej daty przyjęcia deklaracji
przez Zarząd.

§ 15.
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego, jak też czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie  wspierający,  wyłącznie  w  okresie  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych  świadczeń,  są

uprawnieni do:
A. używania nadanego przez Zarząd tytułu: Członek Wspierający Federacji Arborystów Polskich;
B. zamieszczania tytułu Członek Wspierający Federacji Arborystów Polskich, jak też logo Federacji

na swym papierze firmowym, we wszystkich materiałach reklamowych, informacyjnych itp., jak
też na swojej stronie internetowej;

C. prezentacji własnego logo, jak też nazwy na stronie internetowej Federacji z możliwością połą-
czenia z własną domeną internetową;

D. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Federacji.
3. Członek wspierający ma obowiązek: 

A. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;
B. prowadzenia swej działalności zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym statucie;
C. przestrzegania przepisów prawa, statutu, uchwał organów Federacji, jak też obowiązujących re-

gulaminów.

Członek honorowy

§ 16.
1. Członkiem honorowym Federacji:

A. może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność, jak też rozwój Federacji bądź
w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla promocji i rozwoju arborystyki, spełniająca warunki określone
w §10 z wyłączeniem lit. E;

B. zostaje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków Federacji, rozpatrywanej na wnio-
sek Zarządu albo co najmniej 5 członków zwyczajnych Federacji.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z wymogu opłacenia składek członkowskich i innych świadczeń na

rzecz Federacji. 
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu określone w  § 11

ust. 3 – 8, 10 i 11 oraz § 12 ust. 1, 4, 5, 6, 8.
4. Członek honorowy ma nadto prawo:
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A. używania tytułu: Członek Honorowy Federacji Arborystów Polskich;
B. zamieszczania tytułu Członek Honorowy Federacji Arborystów Polskich oraz logo Federacji na

swym papierze firmowym, we wszystkich materiałach reklamowych, informacyjnych itp., jak też
na swej stronie internetowej;

C. prezentacji własnego logo jak też nazwy na stronie internetowej Federacji z możliwością połą-
czenia z własną domeną internetową;

D. bezpłatnego udziału we wszystkich konferencjach, jak też innych wydarzeniach organizowanych
przez Federację.

Rozdział IV – Organa Federacji

§ 17.
1. Organami Federacji są:

A. Walne Zebranie Członków Federacji;
B. Zarząd Federacji;
C. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencje wszystkich organów Federacji trwają 2 lata.
3. W razie, gdy skład organów Federacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie

ich składu może nastąpić w drodze kooptacji:
A. której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu;
B. spośród członków zwyczajnych, którzy wyrazili zgodę na ich wybór;
C. po uprzednim pisemnym powiadomieniu o takim zamiarze wszystkich członków Federacji.

4. W  trybie  określonym  w  ust.  3  można  powołać  nie  więcej  niż  1/3 składu  organu,  który  uległ
zmniejszeniu.

5. Członkowie  zwyczajni  Federacji  mogą  być  ponownie  wybierani  w  najbliższych  wyborach  do
Organów Federacji wyłącznie gdy uzyskali absolutorium.

Tryb podejmowania uchwał

§ 18.
1. Uchwały wszystkich organów Federacji zapadają w głosowaniu:

A. Jawnym, z wyjątkiem § 18 ust. 2, lub
B. niejawnym na wniosek przynajmniej 10% osób głosujących;
C. zwykłą większością głosów *1 – o ile statut nie stanowi inaczej (§ 18 ust 2C, § 36);

2. Organa Federacji (wskazane w § 17 ust. 1 lit. B i C), wybierane są albo odwoływane:
A. przez Walne Zebranie Członków Federacji;
B. w głosowaniu niejawnym za wyjątkiem § 25 ust. 4;
C. bezwzględną większością głosów *3;

3. Posiedzenia Organów Federacji oraz podejmowane uchwały są ważne, niezależnie od liczby obecnych
członków, jeżeli o terminie i tematyce, członkowie tych Organów powiadomieni zostali w sposób zgodny
z postanowieniami statutu.

Rozdział V – Walne Zebranie Członków Federacji

§ 19.
Walne Zebranie Członków Federacji jest:

A. jej najwyższą władzą;
B. organem uchwałodawczym.

§ 20.

Kompetencje

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Federacji należy w szczególności:
1. określenie głównych kierunków działania, jak też rozwoju Federacji, a w szczególności uchwalanie rocz-

nego programu działania Federacji;
2. uchwalanie zmian statutu;
3. wybór lub odwoływanie członków zwyczajnych do/z organów Federacji;
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4. ustalanie wysokości składek członkowskich;
5. zatwierdzanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Federacji;
6. wybór na początku każdego Walnego Zebrania Członków, Prezydium w składzie: przewodniczący, za-

stępca i sekretarz;
7. rozpatrywanie, jak też podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu lub odrzuceniu sprawozdań z działalności

organów Federacji, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków Fe-
deracji;

8. opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub zespołów organizacyjnych;
9. udzielanie członkom Zarządu absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
10. uchwalenie preliminarza dochodów i wydatków Federacji na rok następny;
11. podejmowanie  uchwał  o  przynależności  Federacji  do  organizacji  międzynarodowych  oraz  innych

krajowych organizacji, jak też związków stowarzyszeń o podobnych celach działania;
12. zatwierdzanie  regulaminów  działania  organów  Federacji  oraz  zespołów  organizacyjnych  i  Biura

Federacji;
13. rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał organów Federacji oraz zespołów organizacyjnych; 
14. podejmowanie uchwał o nadanie tytułu członka honorowego, jak też stwierdzenie jego wygaśnięcia;
15. podejmowanie uchwał w sprawie wskazania pełnomocnika reprezentującego Federację w umowach z

członkiem Zarządu oraz w przypadku sporu z członkiem Zarządu wynikłego z zawartej umowy;
16. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia majątku Federacji, a w szczególności rozporządzania

majątkiem,  jeżeli  wartość  zobowiązań  finansowych  przekracza  kwotę  25  000,00  złotych  (słownie:
dwudziestu pięciu tysięcy złotych);

17. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku;
18. przyjmowanie członków zwyczajnych, albo aplikantów, albo wspierających;
19. pozbawianie członkostwa w Federacji z przyczyn wynikających z §13 ust. 2;
20. wyróżniania członków Federacji;
21. podejmowania decyzji we wszystkich sprawach nie uregulowanych statutem, a nie wymagających zmia-

ny lub uzupełnienia statutu.

Obrady i ich rodzaje

§ 21.
Walne Zebranie Członków Federacji może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Federacji zwołuje Zarząd:

A. nie rzadziej niż raz w roku - jako sprawozdawcze;
B. nie rzadziej, niż co 2 lata - jako sprawozdawczo-wyborcze;
C. zawiadamiając członków Federacji o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co

najmniej na 14 dni przed zaplanowanym terminem, z zastrzeżeniem § 36.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Federacji zwołuje (obligatoryjnie) Zarząd:

A. z własnej inicjatywy;
B. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
C. na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji w terminie

30 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu, z zachowaniem terminu ust. 1 lit. C.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Federacji może zwołać (fakultatywnie) Komisja Rewizyjna
w przypadku jego nie zwołania w trybie określonym § 21 ust. 2 B lub C.

§ 22.
a.i.1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Federacji obraduje zgodnie z harmonogramem przyję-
tym przez Walne Zebranie Członków Federacji pod kierownictwem Prezydium Obrad. 
a.i.2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Federacji obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

§ 23.
Do zadań Prezydium Obrad Walnego Zebrania Członków Federacji należy:
1. zapoznanie Członków Federacji z zaproponowanym przez Zarząd porządkiem obrad Walnego Zebrania

oraz dokonania w nim zmian na wniosek członków;
2. poddanie pod zatwierdzenie porządku obrad;
3. dbanie  o  sprawne  i  zgodne  z  postanowieniami  statutu  przeprowadzenie  obrad  Walnego  zebrania

Członków.
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Rozdział VI – Zarząd Federacji

§ 24.
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Federacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu
oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Federacji.

§ 25.
1. Prezes  Federacji Arborystów Polskich (zwany w dalszej części niniejszego statutu  Prezesem), jak też

Członkowie Zarządu, wybierani są przez Walne Zebranie Członków Federacji wyłącznie spośród człon-
ków nie pozostających z żadnym innym członkiem Zarządu w stosunku prawnym, który może mieć
wpływ na jego prawa, obowiązki, jak też w stosunku nadrzędności służbowej.

2. Prezes wybierany jest w wyborach:
A. bezpośrednich;
B. przeprowadzanych przed wyborem pozostałych członków Zarządu;
C. w trybie określonym w § 18 ust. 2 niniejszego statutu.

3. Zgłoszenie kandydatur na pozostałych członków Zarządu następuje w trybie:
A. zgłoszenia przez nowego Prezesa Federacji kandydatów na członków Zarządu;
B. zgłoszenie przez członków Federacji kandydatur, w tym także uzupełniających tryb opisany w 

pkt. A;
C. kandydatura nie może dotyczyć członków spokrewnionych lub spowinowaconych z pozostałymi 

członkami Zarządu (np. nie mogą być małżonkiem lub krewnym bądź powinowatym do drugiego
stopnia, jak też osobą związaną z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli).

4. Wybór członków Zarządu zgłoszonych wyłącznie w trybie ust. 3 lit. A, może odbyć się przez aklamację.
5. Zarząd  składa  się  z  3  ~  7  członków,  spośród  których  Prezes  -  na  swym  pierwszym  posiedzeniu

zwołanym bezpośrednio po wyborach - wybiera:
A. Wiceprezesa (obligatoryjnie) Federacji Arborystów Polskich, (zwanego w dalszej części niniejsze-

go statutu Wiceprezesem);
B. Sekretarza Federacji Arborystów Polskich, (zwanego w dalszej części niniejszego statutu Sekreta-

rzem);
C. Skarbnika Federacji Arborystów Polskich, (zwanego w dalszej części statutu Skarbnikiem).

§ 26.
1. Prezes w szczególności:

A. kieruje pracami Zarządu;
B. zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu;
C. reprezentuje Federację na zewnątrz;
D. wykonuje inne czynności, do których zostanie upoważniony przez Zarząd;
E. może zorganizować Biuro Federacji w trybie określonym w § 33 niniejszego statutu;
F. ma głos decydujący w głosowaniu Zarządu, w przypadku równej ilości głosów.

2. Wiceprezes (w przypadku jego wyboru) w szczególności:
A. przejmuje obowiązki i zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności, w tym reprezentuje Za-

rząd na zewnątrz;
B. wykonuje inne czynności, do których został upoważniony przez Zarząd.

3. Sekretarz w szczególności:
A. odpowiada za prawidłową dokumentację Zarządu, z wyłączeniem dokumentacji finansowo-księ-

gowej;
B. nadzoruje bieżącą działalność Biura Federacji;
C. w uzgodnieniu z Prezesem przygotowuje propozycje porządku obrad;
D. po powitaniu członków Zarządu przez Prezesa, odpowiednio:

I. przedstawia Zarządowi propozycje porządku obrad;
II. wnosi o ewentualne zgłoszenie zmian do zaproponowanego porządku obrad;

III. wprowadza do porządku obrad zaproponowane zmiany;
IV. zarządza głosowanie nad porządkiem obrad;
V. prezentuje protokół z poprzednich obrad Zarządu i w przypadku takiej potrzeby wpro-

wadza niezbędne zmiany w treści sporządzonego protokołu;
E. sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu.

4. Skarbnik w szczególności:
A. sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością dokumentacji finansowo-księgowej Federacji;
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B. przygotowuje, w uzgodnieniu z Zarządem, propozycje PLANU FINANSOWEGO Federacji na
rok (którego dotyczy), zwany dalej Planem Finansowym;

C. akceptuje, wraz z Prezesem wydatki wynikające z Planu Finansowego, jak też uchwał Walnego
Zebrania Członków Federacji lub Zarządu zgodnych z treścią niniejszego statutu, a w przypad-
ku odmowy, uzasadnia Zarządowi na najbliższym posiedzeniu przyczyny odmowy akceptacji
przedmiotowego wydatku.

5. Zarząd może udzielać w imieniu Federacji, pisemnego pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do
wykonywania wyszczególnionych w nim czynności prawnych, w szczególności osobom kierującym:

A. Biurem Federacji;
B. zespołem organizacyjnym.

Kompetencje

§ 27.
Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:
1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Federacji;
2. określenie szczegółowych kierunków działania Federacji;
3. reprezentowanie Federacji na zewnątrz, jak też działanie w jej imieniu;
4. dokonywanie czynności zwykłego zarządu mieniem Federacji, w tym podejmowanie uchwał w

sprawie nabycia jak, też zbycia majątku nieruchomego bądź ruchomego, jak też zaciągania zobowią-
zań, jeżeli wartość zobowiązań finansowych nie przekracza kwoty 25 000,00 złotych (słownie: dwudzie-
stu pięciu tysięcy złotych);

5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
6. organizowanie jak też prowadzenie działalności gospodarczej;
7. zawieranie umów albo udzielanie pisemnych pełnomocnictw do ich zawierania;
8. przedkładanie, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Federacji, deklaracji członkowskich

nowych kandydatów na członków zwyczajnych lub aplikantów;
9. prowadzenie  postępowań wyjaśniających dotyczących  wygaśnięcia  lub  pozbawienia  członko-

stwa w Federacji;
10. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o wykluczenie członka zwyczajnego z Federacji,

a także złożenia informacji o  wygaśnięciu członkostwa w Federacji;
11. podejmowanie uchwał określających zniżki albo ulgi dla członków Federacji w ramach działań

służących realizacji celów statutowych;
12. podejmowanie uchwał o wyróżnieniach członków Federacji;
13. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania umów Partnerskich albo porozumień o współ-

pracy,
14. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
15. poświadczanie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia, jak też specjalistycznych kwalifi-

kacji  lub  umiejętności  w  ramach wewnętrznego systemu potwierdzania  kwalifikacji  i  umiejętności  –
zgodnie z regulaminami oraz może ustalać wzory pieczątek potwierdzających posiadane kwa-
lifikacje;

16. zaproponowanie porządku obrad, wyznaczenie terminu, zwoływanie zwyczajnych lub nadzwy-
czajnych Walnych Zebrań Członków Federacji;

17. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał dla Walnego
Zebrania Członków Federacji;

18. przygotowanie i składanie Walnemu Zebraniu Członków:
A. sprawozdań z realizacji jego uchwał;
B. sprawozdania z działalności Zarządu;
C. sprawozdania z wykonania preliminarza dochodów i wydatków Federacji (bilansu) za ubiegły rok ob-

rachunkowy;
D. projektów planów działalności Federacji;
E. projektów planów budżetu na następny rok;

19. przygotowywanie pisemnych sprawozdań albo udzielanie ustnych wyjaśnień na wniosek Komisji
Rewizyjnej;

20. powoływanie zespołów organizacyjnych Federacji,  opracowywanie regulaminów określających
ich zadania, a następnie zapewnianie im właściwych warunków działania;

21. sporządzenie w terminie do 31 marca i zatwierdzenie w terminie do 30 czerwca każdego roku
kalendarzowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok;

22. wyróżnianie członków Federacji;
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23. decydowanie o wzorach graficznych papieru korespondencyjnego oraz o treści pieczątki nagłów-
kowej Federacji i pieczątek imiennych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 

Obrady i ważność uchwał

§ 28.
1. Obrady Zarządu:

A. odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku;
B. zwoływane są (obligatoryjnie) przez Prezesa;
C. mogą być (fakultatywnie) zwołane przez pozostałych członków Zarządu lub na wniosek Komisji

Rewizyjnej skierowany do Zarządu;
D. mogą być prowadzone z wykorzystaniem współczesnych środków łączności elektronicznej;

2. Zarząd działa kolegialnie, wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie zaprotokółowanych uchwał,
podejmowanych w trybie określonym w § 18 ust 1 niniejszego statutu;

3. Posiedzenie jest ważne, jeżeli o terminie i tematyce zostali prawidłowo powiadomieni wszyscy człon-
kowie Zarządu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a tym samym zostało odpowiednio:

A. zwołane przez Prezesa na co najmniej 3 dni przed jego terminem;
B. zwołane przez pozostałych członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej na co najmniej

14 dni przed jego terminem;
C. za zgodą wszystkich członków Zarządu i osób zaproszonych terminy określone w pkt. A i B

mogą być skrócone.

Rozdział VII – Komisja Rewizyjna Federacji

§ 29.
1. Komisja Rewizyjna, jest organem Federacji odpowiedzialnym za kontrolowanie całokształtu działań 

niniejszego statutu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych, w tym:

A. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Federacji Arborystów Polskich, (zwanego w dalszej treści
statutu Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej);

B. Zastępcy Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  Federacji  Arborystów Polskich,  (zwanego w
dalszej treści statutu Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej);

C. Jednego  lub  dwóch  lub  trzech  Członków Komisji  Rewizyjnej  Federacji  Arborystów Polskich
(zwanych w dalszej treści statutu Członkami Komisji Rewizyjnej);

wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zwołanym bezpośrednio po wyborach.
3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  wybierani  są  przez  Walne  Zebranie  Członków  Federacji  wyłącznie

spośród Członków Zwyczajnych:
A. nie pozostających z żadnym członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w stosunku prawnym,

który może mieć wpływ na jego prawa, obowiązki, jak też w stosunku nadrzędności służbowej;
B. nie spokrewnionych lub spowinowaconych z członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej (np. nie

mogą być małżonkiem lub krewnym bądź powinowatym do drugiego stopnia,  jak też osobą
związaną z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli).

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej:
A. zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
B. może być zwołane na wniosek większości Członków Komisji Rewizyjnej lub Zarządu;
C. odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Federacji.
6. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie, wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie zaprotokółowanych

uchwał.
7. Posiedzenie  jest  ważne,  jeżeli  o  terminie  i  tematyce  zostali  prawidłowo  powiadomieni  wszyscy

członkowie Komisji Rewizyjnej:
A. na co najmniej 3 dni przed jego terminem;
B. za zgodą wszystkich członków Komisji Rewizyjnej terminy określone w pkt. A mogą być skrócone.

§ 30.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, należy:
1. Udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub

upoważnionego Członka Komisji Rewizyjnej;
2. Żądanie udzielenia przez Zarząd pisemnych sprawozdań z działalności oraz ustnych wyjaśnień, a nadto
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prawo  zwołania  nadzwyczajnego  posiedzenia  Zarządu,  w  celu  uzyskania  wyjaśnień  co  do
stwierdzonych  uchybień  formalno-prawnych  lub  nieprawidłowości  lub  niegospodarności  w  pracach
Zarządu;

3. Prawo  żądania  usunięcia  przez  Zarząd  stwierdzonych  uchybień  formalno-prawnych  lub
nieprawidłowości  lub  niegospodarności  w  pracach  Zarządu,  w  formie  pisemnych  Wniosków
Pokontrolnych;

4. Prawo wglądu do dokumentacji Federacji;
5. Wnioskowanie o odwołanie członków Zarządu, w razie ich bezczynności lub nie wykonania zaleceń po-

kontrolnych, w terminie 30 dni licząc od daty wyznaczonej w zaleceniach pokontrolnych;
6. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Federacji w przy-

padku stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;

§ 31.
Do obowiązków i właściwości Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie, co najmniej dwa razy w roku, kontroli całokształtu działalności Federacji, a w szcze-

gólności:
A. realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków Federacji;
B. bieżącej działalności Zarządu;
C. działalności finansowo-gospodarczej Federacji, a w szczególności zapoznanie się ze spra-

wozdaniem  Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków Federacji (bilansu).
2. Ocena:

A. pracy Zarządu lub poszczególnych jego członków;
B. sprawozdania Zarządu;
C. sprawozdania Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków Federacji (bilansu).

3. Sporządzanie, a następnie przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków Federacji, sprawozdań:
A. ze swej działalności;
B. z ocen wskazanych w ust 2.

4. Wszystkie czynności kontrolne muszą zakończone być pisemnym protokółem pokontrolnym, w którym
muszą  znaleźć  się  informacje  o:  terminie  i  miejscu  kontroli,  jej  zakresie  (z  wymienieniem
kontrolowanych  dokumentów),  sposobie  jej  przeprowadzenia.  Protokół  musi  być  podpisany  przez
członków  Komisji  Rewizyjnej  biorących  udział  w  czynnościach  kontrolnych  oraz  w  podsumowaniu
zawierać zalecenia i/lub uwagi i/lub opinię z kontroli.

5. Wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium członkom Zarządu.
6. Opiniowanie  sprawozdań  finansowych  za  ubiegły  rok,  w  terminie  do  30  kwietnia każdego  roku

kalendarzowego, o ile Zarząd przekaże je w terminie określonym w § 27 ust. 21.

Rozdział VIII – Zespoły Organizacyjne oraz Biuro  Federacji

§ 32.
Federacja może powołać,  następujące zespoły organizacyjne:
1. Zespoły  podmiotowe zrzeszające  specjalistów  –  to  jest  członków  zwyczajnych  Federacji  o

kwalifikacjach nadanych w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności (np.
Wykładowców, Rzeczoznawców, Instruktorów, itp.);

2. Sekcje przedmiotowe w celu rozwiązania problemów, powołane przez Zarząd:
3. Klub Seniorów;
4. Bibliotekę Federacji;
których działalność związana jest z realizacją celów statutowych Federacji (określonych w § 6).

§ 33.
4.1. Prezes, w ciągu 30 dni od daty jego wyboru, może zorganizować Biuro Federacji, na okres swej

kadencji, a następnie informuje o jego adresie wszystkich członków Federacji oraz organa administracji
publicznej - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

4.2. Biuro Federacji,  prowadzi działalność pomocniczą dla organów Federacji,  a w szczególności
odpowiada  za  ich  korespondencję,  sprawy  administracyjne  oraz  prace  organizacyjne  związane  z
realizacją działalności statutowej Federacji.

4.3. Funkcję pracodawcy wobec pracowników Biura Federacji pełni Prezes.
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Rozdział IX – Majątek Federacji

§ 34.
1. Źródłami powstawania majątku Federacji są:

A. składki członkowskie;
B. dochody z majątku Federacji;
C. dochody z nieruchomości jak też ruchomości stanowiących własność albo będących w użytko-

waniu Federacji;
D. darowizny, zapisy, jak też spadki;
E. środki pochodzące z ofiarności publicznej;
F. dotacje, granty, subwencje;
G. wpływy z działalności statutowej;

2. Środki pieniężne powinny być przechowywane na rachunku bankowym Federacji.
3. Federacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Decyzje w sprawie majątku Federacji podejmuje Zarząd - w sposób określony w § 35 ust. 1.
5. Federacja może korzystać z osiągniętych dochodów w sposób określony w ust. 6.
6. Majątek Stowarzyszenia:

A. może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych;
B. nie może być przeznaczony do podziału między jej członków, z zastrzeżeniem wynikającym z

ust 7.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną

funkcją, z wyłączeniem przychodów uzyskanych ze składek członkowskich.
8. Rokiem obrachunkowym w rozliczeniach finansowych Federacji jest rok kalendarzowy. 

Rozdział X – Sposób reprezentacji Federacji Arborystów Polskich

§ 35.
4.3.1. Zarząd Federacji może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu od-

powiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków Federacji.
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie spraw majątkowych wymagany jest podpis Prezesa, a w przypad-

ku jego absencji upoważnionego członka Zarządu i Skarbnika, a w przypadku jego absencji upoważnio-
nego członka Zarządu.

3. Wszelkie dokumenty niedotyczące składników majątkowych Federacji podpisuje Prezes lub z jego upo-
ważnienia jeden z członków Zarządu lub Pełnomocnik.

Rozdział XI – Zmiana statutu albo rozwiązanie Federacji 

§ 36.
1. Zmiany w statucie, jak też podjęcie uchwały o rozwiązaniu Federacji, uchwalone są w trybie § 18 ust

1 pkt A, B i D, kwalifikowaną większością*2 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu, pod warunkiem
powiadomienia wszystkich członków zwyczajnych o takich planach na 30 dni przed Walnym Zebraniem.

2. Do zawiadomienia o terminie i miejscu Walnego Zebrania musi dołączony być projekt zmian Statutu
lub projekt uchwały o rozwiązaniu Federacji.

3. Uchwalone zmiany statutu wywierają skutki prawne dopiero z datą ich przyjęcia przez Sąd Rejestro-
wy.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu  Federacji, Walne Zebranie Członków Federacji określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Federacji.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji Federacji, nieuregulowanych w niniejszym statu-
cie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 kwietnia 1989
r. Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.

Rozdział XII – Doręczanie korespondencji

§ 37. 
1. Doręczenie Członkowi przez Władze Federacji oświadczeń, powiadomień, wezwań lub innych informacji

może być dokonywane:
A. w sposób tradycyjny – osobiście  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub innego operatora

pocztowego lub,
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B. elektronicznie – poprzez wysłanie wiadomości z aktualnego adresu poczty elektronicznej Biura
Federacji na zadeklarowany przez członka Federacji adres jego poczty elektronicznej.

2. Doręczenie przez członka Federacji oświadczeń, powiadomień, wezwań i innych informacji może być
dokonywane w sposób analogiczny jak w ust. 1.

3. Korespondencja wysłana oraz odebrana drogą poczty elektronicznej jest  archiwizowana na twardym
dysku komputera wykorzystywanego przez Biuro Federacji.

Prezes
Federacji Arborystów Polskich

Katarzyna Rokita

Końskowola 11-01-2020 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Przypisy:

*1 Zwykła większość - gdy głosów „za” jest więcej niż „przeciw”, oddanych przez członków biorących udział w
głosowaniu. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. Natomiast równa liczba głosów „za” i „przeciw”
oznacza, że uchwała nie została przyjęta

*2 Kwalifikowana większość – 2/3 oddanych głosów przez członków biorących udział w głosowaniu.

*3 Bezwzględna większość – gdy głosów „za” jest więcej niż łącznie głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących
się, oddanych głosów przez członków biorących udział w głosowaniu.
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