ORGANIZACJA TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO
Oraganization of Rope Access Technicians

STATUT
ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO
(tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie ORGANIZACJA TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO, zwane dalej „OTDL”, działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. „OTDL” może używać nazwy skróconej „OTDL”.
§2
Siedzibą „OTDL” jest miasto Gdańsk.
§3
1. Terenem działania „OTDL” jest obszar Rzeczpospolitej Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§5
„OTDL” może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach
pełnej autonomii.
§6
Działalność „OTDL” oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
„OTDL” może zatrudniać pracowników.
§7
Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
Celem „OTDL” jest poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenie prestiżu
wykonywanego zawodu, promowanie przepisów w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości, oraz
kształtowania zasad etyki zawodowej.
§9
„OTDL” swe cele realizuje poprzez:
1. Szkolenia, warsztaty oraz konferencje w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości swoich
członków.
2. Prowadzenie statystyk i analiz wypadków osób zrzeszonych w „OTDL”.
3. Wprowadzanie nowych wytycznych.
4. Testy i niezależne badania sprzętu wykorzystywanego w pracach na wysokości.
5. Rozwiązywanie sporów miedzy pracownikami, a pracodawcami zrzeszonymi.
6. Promowanie osób i firm zrzeszonych w „OTDL” na rynku prac wysokościowych.
7. Promowanie technik dostępu linowego, jako bezpiecznej, szybkiej i skutecznej formy
prac na wysokości.
8. Współpracę z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami „OTDL”.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
„OTDL” zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykonujących pracę na wysokości w celu poprawy
bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenia prestiżu wykonywanego zawodu, promowanie
przepisów w zakresie pracy na wysokości oraz kształtowanie zasad etyki zawodowej.
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. „OTDL” posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
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§ 12
Członkiem Zwyczajnym „OTDL” może być każda osoba fizyczna, która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. spełnia wymogi określone w Regulaminie Członkowskim,
c. odbył szkolenie honorowane przez „OTDL”,
d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od złożenia deklaracji.
Członkiem wspierającym „OTDL” może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów „OTDL”.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia deklaracji.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i
pełnię praw publicznych.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co
najmniej 10 członków „OTDL”.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz „OTDL”.
2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności „OTDL”.
3. Udziału
w
zebraniach,
wykładach, szkoleniach, warsztatach
organizowanych przez „OTDL”.
4. Zgłaszania wniosków, co do działalności „OTDL”.

oraz

imprezach

§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności „OTDL” i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz „OTDL”.
3. Regularnego opłacania składek rocznych.
§ 15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach „OTDL”,
poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz „OTDL” .
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3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 16
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do „OTDL” złożonej na ręce Zarządu.
2. Skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku nie zapłacenia składek za okres dłuższy
niż 12 miesięcy.
3. Wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu „OTDL”, jeśli członek w sposób
istotny naruszył interesy „OTDL” lub postanowienia niniejszego statutu.
4. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na dodatkową karę
utraty praw publicznych.
5. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będąca członkiem
„OTDL”.
6. Od uchwały Zarządu „OTDL” w sprawie pozbawienia członkowstwa przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 17
Władzami „OTDL” są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 18
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna „OTDL” wybierane są przez Walne Zebranie Członków na okres 3
lat, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie może
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład zarządu i komisji rewizyjnej „OTDL” ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
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§ 19
Uchwały Walnego Zebrania Członków „OTDL” zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
głosowaniu, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków ,chyba, że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Walne Zebranie Członków
§ 20
Najwyższą władzą „OTDL” jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz na rok, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie , w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych członków nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania
Walnego Zebrania Członków.
Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych „OTDL”.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju „OTDL”,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej „OTDL”,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej „OTDL”,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu „OTDL” i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz „OTDL”.
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ZARZĄD
§ 21
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje „OTDL” na zewnątrz.
Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
Zarząd może podejmować Uchwały drogą elektroniczną.
§ 22

Do kompetencji Zarządu należą:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
4. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Przyjmowanie i skreślanie członków.
9. Powoływanie specjalistycznych komisji stanowiących organy doradcze i
pomocnicze Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością „OTDL”.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego najpierwszym
posiedzeniu komisji.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
3. Komisja Rewizyjna może podejmować Uchwały drogą elektroniczną.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności „OTDL” oraz Zarządu.
2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu finansowego.
3. Składanie sprawozdań oraz wniosków z kontroli działalności „OTDL” oraz Zarządu na
Walnym Zebraniu Członków.
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4. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
oraz zebrania Zarządu.
5. Składanie wniosków o absolutorium dla władz „OTDL”.
6. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarząd.
7. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

1.

2.
3.

4.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 25
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. Na fundusze
„OTDL” składają się:
a) składki członkowskie,
b) opłata rejestracyjna,
c) opłata akredytacyjna,
d) dotacje i darowizny,
e) dochody ze zbiórek publicznych,
f) dochody z majątku „OTDL”,
g) spadki, zapisy,
h) inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności „OTDL”,
i) działalność gospodarcza.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
W sprawach majątkowych w kwocie do 2000 zł oświadczenie woli składa jednoosobowo
każdy z członków zarządu, oraz w sprawach niemajątkowych jednoosobowo każdy z
członków zarządu.
§ 26

Stowarzyszenie wykonuje działalność gospodarczą w następującym zakresie:
- PKD
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych.
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ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu „OTDL” Podejmuje
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku „OTDL”.
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