Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją działalność na pracy społecznych
swych członków.
ROZDZIAŁ 2
Nazwa Stowarzyszenia, teren działania oraz siedziba
§ 2.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy”. Stowarzyszenie
może używać skróconej nazwy „PSA”.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
ROZDZIAŁ 3
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 3.
1. Stowarzyszenie działa dla dobra publicznego oraz środowiska zawodowego
aktuariuszy.
2. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) kształcenie aktuariuszy,
2) promocja zawodu aktuariusza,
3) rozwój nauk aktuarialnych,
4) reprezentacja środowiska aktuarialnego.
3. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1) działalność samoszkoleniową, szkoleniową i egzaminacyjną,
2) organizację działalności naukowej oraz działalność wydawniczą,
3) współpracę ze stowarzyszeniami aktuarialnymi za granicą,
4) współpracę z instytucjami ubezpieczeniowymi, oświatowymi i naukowymi w kraju
i za granicą,
5) współpracę z organami władzy ustawodawczej i wykonawczej w kraju i za
granicą.
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ROZDZIAŁ 4
Rodzaje członkostwa, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
§ 4.
W Stowarzyszeniu istnieją następujące rodzaje członkostwa:
1) Członkowie Aspiranci,
2) Członkowie Stowarzyszeni,
3) Członkowie Rzeczywiści (pełne członkostwo),
4) Członkowie Honorowi.
5) Członkowie Wspierający.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

§ 5.
Członkiem Aspirantem może zostać osoba fizyczna, która jest zainteresowana
tematyką aktuarialną i deklaruje chęć uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
Członkiem Stowarzyszonym może zostać osoba fizyczna, która nabyła uprawnienia
do wykonywania zawodu aktuariusza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
polskiego.
Członkiem Rzeczywistym może zostać osoba fizyczna, która nabyła uprawnienia do
wykonywania zawodu aktuariusza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
polskiego oraz spełnia wymogi stawiane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Aktuariuszy (IAA) oraz Groupe Consultatif (GC).
W szczególnym przypadku Członkiem Rzeczywistym może zostać osoba, która
nabyła niekwestionowany autorytet w dziedzinie nauk aktuarialnych.
Członkiem Rzeczywistym może zostać również osoba posiadająca pełne
członkostwo (full membership) w zagranicznym stowarzyszeniu aktuariuszy na
podstawie umowy pomiędzy stowarzyszeniami aktuarialnymi o wzajemnym
uznawaniu kwalifikacji aktuarialnych.
Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla promocji zawodu
aktuariusza lub rozwoju nauk aktuarialnych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna lub jednostka
organizacyjna bez osobowości prawnej zainteresowana wspieraniem działalności
Stowarzyszenia.

§ 6.
Obowiązkiem Członków Rzeczywistych, Członków Stowarzyszonych oraz Członków
Aspirantów jest postępowanie zgodne z etyką zawodu aktuariusza, realizacja zadań
wynikających z kierunków i form działalności Stowarzyszenia, przestrzeganie
postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, a także
regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 7.
Członkowie Aspiranci mają prawo do:
1) używania tytułu Członka Aspiranta Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz pisanych po
nazwisku liter CASA (Członek Aspirant Stowarzyszenia Aktuariuszy),
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2) korzystania ze świadczeń oferowanych przez Stowarzyszenie na rzecz swych
członków.
§ 8.
1. Członkowie Stowarzyszeni mają prawo do :
1) używania tytułu Członka Stowarzyszonego Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz po
nazwisku liter CSSA (Członek Stowarzyszony Stowarzyszenia Aktuariuszy),
2) korzystania ze świadczeń oferowanych przez Stowarzyszenie na rzecz swych
członków.
2. Członkowie Stowarzyszeni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz
Stowarzyszenia.
§ 9.
1. Członkowie Rzeczywiści mają prawo do:
1) używania tytułu Aktuariusza, Członka Rzeczywistego Stowarzyszenia
Aktuariuszy oraz pisanych po nazwisku liter CRSA (Członek Rzeczywisty
Stowarzyszenia Aktuariuszy),
2) możliwość korzystania ze świadczeń oferowanych przez Stowarzyszenie na
rzecz swych członków.
2. Członkowie Rzeczywiści mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz
Stowarzyszenia.
§ 10.
Członkowie Honorowi i Członkowie Wspierający mają prawo do:
1) używania odpowiednio tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia Aktuariuszy
oraz Członka Wspierającego Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz pisanych po
nazwisku odpowiednio liter CHSA (Członek Honorowy Stowarzyszenia Aktuariuszy)
oraz CWSA (Członek Wspierający Stowarzyszenia Aktuariuszy) oraz
2) korzystania ze świadczeń oferowanych przez Stowarzyszenie na rzecz swych
członków.
ROZDZIAŁ 5
Nabywanie i utrata członkostwa
§ 11.
Nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po
spełnieniu warunków wskazanych w § 5 niniejszego Statutu.
§ 12.
1. Utrata członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia:
1) przez skreślenie z listy członków z uwagi na niepłacenie składek członkowskich
przez okres dwóch lat, po uprzednim upomnieniu,
2) przez wykluczenie z listy członków z uwagi na postępowanie niezgodne z etyką
aktuariusza,
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3) w przypadku utraty osobowości prawnej lub ustania aktywnej współpracy z
Członkiem Wspierającym będącym osobą prawną.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o utracie członkostwa przysługuje członkowi
prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
§ 13.
Wygaśnięcie członkostwa ma miejsce wskutek rezygnacji z członkostwa, z chwilą jej
złożenia oraz z dniem śmierci członka Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ 6
Władze Stowarzyszenia i organy doradcze
§ 14.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

1.
2.
3.

4.
5.

§ 15.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia,
2) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
5) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenie lub o rozwiązaniu
Stowarzyszenmia,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
7) uchwalanie regulaminu wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia,
9) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującym członkom
Zarządu.
Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał w
sprawach określonych przez wnioskodawcę.
Walne Zebranie podejmuje uchwały i przeprowadza wybory zgodnie z przyjętym
przez siebie regulaminem.
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§ 16.
W Walnym Zebraniu głos stanowiący mają Członkowie Rzeczywiści i Członkowie
Stowarzyszeni. W Walnym Zebraniu głos doradczy mają Członkowie Honorowi i
Członkowie Wspierający.
Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ ogółu Członków Rzeczywistych i Członków Stowarzyszonych
w pierwszym terminie jego zwołania, i co najmniej ¼ ogółu Członków Rzeczywistych
i Członków Stowarzyszonych – w drugim terminie jego zwołania.
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku
kalendarzowym.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub
na wniosek co najmniej 1/3 ogółu Członków Rzeczywistych i Członków
Stowarzyszonych bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie nie
przekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.

§ 17.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego
Statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
3) przygotowanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia,
4) nominowanie Członków Rzeczywistych zgodnie z rekomendacją Komisji
Akredytacyjnej oraz Członków Stowarzyszonych,
5) przyjmowanie Członków Aspirantów,
6) nadawanie Członkostwa Honorowego i Członkostwa Wspierającego,
7) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie
spraw członkowskich związanych z naruszeniem niniejszego Statutu,
regulaminów Stowarzyszenia lub uchwał jego władz,
8) uzupełnienie składu Zarządu w czasie trwania kadencji do liczby nie
przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru,
9) nominowanie i odwoływanie członków Komisji Akredytacyjnej.

1.
2.
3.
4.

§ 18.
W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób.
Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności ponad ½
Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, bądź upoważnionego przez niego
Członka Zarządu.
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§ 19.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) prowadzenie co najmniej raz w roku kalendarzowym kontroli całokształtu
działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z celami statutowymi i
uchwałami władz Stowarzyszenia oraz gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2) uzupełnianie składu Komisji w czasie trwania kadencji, maksymalnie o jedną
osobę,
3) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutorium
ustępującym członkom Zarządu.

1.
2.
3.
4.

§ 20.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 5 osób.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności
ponad ½ członków Komisji, w tym Przewodniczącego bądź upoważnionego przez
niego członka Komisji.

§ 21.
1. Komisja Akredytacyjna jest organem doradczym Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Komisji Akredytacyjnej należy:
1) ustalanie szczegółowych wymagań spełniających standardy Międzynarodowego
Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz Groupe Consultatif,
2) opiniowanie kandydatów starających się o członkostwo w Stowarzyszeniu w
zakresie wymagań edukacyjnych,
3) akredytacja uczelni, których egzaminy będą uznawane przez Stowarzyszenie.
§ 22.
1. W skład Komisji Akredytacyjnej wchodzi od 4 do 6 osób, które są członkami
Stowarzyszenia o co najmniej 5 letnim stażu lub członkami Zarządu Stowarzyszenia
lub niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie nauk aktuarialnych. Przynajmniej
jeden z członków Komisji Akredytacyjnej musi być członkiem Zarządu.
2. Członkiem Komisji Akredytacyjnej może być osoba nie będąca Członkiem
Stowarzyszenia
3. Komisja Akredytacyjna ustala swój regulamin, który jest zatwierdzany przez Zarząd.
ROZDZIAŁ 7
Majątek Stowarzyszenia i sposoby uzyskiwania środków finansowych
§ 23.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1) składki członkowskie,
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2) dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki,
3) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu PSA,
4) dochody z działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej zgodnie z

obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ 8
Sposób zaciągania zobowiązań finansowych i reprezentowania Stowarzyszenia
§ 24.
1. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest
Zarząd.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
ROZDZIAŁ 9
Zmiana Statutu Stowarzyszenia i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 25.
Zmiany Statutu Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie większością ¾ głosów „za”
obecnych członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych, jednak nie mniejszą niż ¼
ogólnej liczby członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych Stowarzyszenia.

1.

2.
3.
4.

§ 26.
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością ¾
głosów "za" przy obecności co najmniej ¾ Członków Rzeczywistych i
Stowarzyszonych w pierwszym terminie i większością ¾ głosów - bez względu na
ilość obecnych - w drugim terminie.
W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
podejmowana jest również uchwała o zagospodarowaniu pozostałego majątku.
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ 10
Postanowienia końcowe

§ 27.
Niniejszy Statut obowiązuje po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
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