Proponowane zmiany statutu Stowarzyszenia
1. § 3 ust. 2 pkt c) słowo „kolejowych” zastąpić na „związanych zawodowo ze świadczeniem usług lub
działalnością produkcyjną na rzecz transportu kolejowego”
Uzasadnienie: pojęcie kolejarza w związku z prywatyzacją i przekształceniami straciło pierwotne
znaczenie.
2. § 5 ust. 5 zmienić treść na:
Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która regularnie i zgodnie ze złożoną
deklaracją wspiera działalność Stowarzyszenia finansowo lub rzeczowo.
Uzasadnienie: uświadomienie członkom wspierającym ich zobowiązań.
3. § 6 ust. 1 dopisać pkt i)
i) uczestniczyć na ulgowych zasadach określonych przez Zarząd w imprezach sportowych,
turystycznych i kulturalnych organizowanych przy udziale Stowarzyszenia
Uzasadnienie: dać członkom zwyczajnym statutową możliwość do zniżek jako bonus za członkostwo
i opłacanie składek
4. § 7 ust. 1 skreślić słowo „zwyczajnych”
Uzasadnienie: przy takim zapisie jasno określone są kompetencje Zarządu zarówno co do członków
zwyczajnych jak i wspierających.
5. § 7 ust. 2 skreślić „a także nadawanie godności członka honorowego”
Uzasadnienie: takie prawo powinno mieć tylko Walne Zebranie ze względu na rangę godności. Prawo
to jest zapisane w § 10 ust. 10 (istniejące zapisy są ze sobą sprzeczne)
6. § 7 ust. 4 zastąpić „przez okres 3 miesięcy” sformułowaniem „przez okres co najmniej 1 roku”
Uzasadnienie: obecny zapis nie ma logicznego uzasadnienie uwzględniając realizację opłat
stosowaną w praktyce.
7. § 8 dopisać kolejne punkty:
2. Strukturę Stowarzyszenia tworzą komisje merytoryczne:
a) Komisja Sportu
b) Komisja Turystyki
c) Komisja Kultury
3. W skład komisji merytorycznych wchodzą członkowie zwyczajni zgodnie z ich zainteresowaniem i
złożoną deklaracją udziału w pracach komisji.
4. Komisja działa zgodnie z Regulaminem przyjętym przez komisję uzgodnionym z Zarządem.
Uzasadnienie: należy statutowo określić, że działalność Stowarzyszenia organizowana jest przez
komisje a nie przez fikcyjne rady okręgowe, które nie mają żadnego prawnego umocowania.
8. § 9 skreślić pkt 3 w całości.
Uzasadnienie: sprawa wyborów uregulowana jest w § 10.
9. § 10 ust. 2 nowa treść:
O terminie Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zawiadamia się członków na
piśmie lub za pomocą środków łączności elektronicznej najpóźniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Uzasadnienie: stosowanie łączności elektronicznej jest powszechnie wykorzystywane.
10. § 10 ust. 3 nowa treść:
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek 1/5 członków zwyczajnych.
Uzasadnienie: patrz pkt 9 gdzie już określono tryb zwoływania zebrania.
11. § 10 ust. 6 nowa treść:
6. Wybór i odwołanie Prezesa, Zastępcy Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej
oraz zmiana statutu wymaga bezwzględnej większości, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie a w drugim terminie bez względu na ilość
obecnych członków.
Uzasadnienie: proponowany zapis ujednolica tryb postępowania w wymienionych sytuacjach.
12. § 11 ust. 2 pkt m) skreślić w całości.
Uzasadnienie: strukturę Stowarzyszenia reguluje Statut w § 8.
13. § 11 ust. 8 skreślić w całości.
Uzasadnienie: tryb postępowania w takich przypadkach powinien określać Regulamin Zarządu.
14. § 15 ust. 3 skreślić pkt 1), 5), 6), 8), 9), 10), 12), 13), 15), 17), 18), 19), 20), 21) oraz 23) do 57)
Uzasadnienie: pozostają jedynie rodzaje działalności istotne ze względu na charakter Stowarzyszenia.
15. § 16 ust. 3 i 4 skreślić w całości.
Uzasadnienie: tryb postępowania przy opłacaniu składek reguluje uchwała Zarządu.
16. W tytule rozdziału VIII skreślić słowa „Zmiana statutu i”
17. § 18 ust. 1 nowa treść:
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

większością 2/3 głosów członków biorących udział w zebraniu.
Uzasadnienie do pkt 16 i 17: sprawę zmiany statutu reguluje § 10 ust. 6.

