
 

S T A T U T 
1 

 

                                      ROZDZIAŁ I     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę " Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią, zwane 

dalej „Stowarzyszeniem”.  

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne 

oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia 

swoich spraw może zatrudniać pracowników, a także zawierać umowy przez prawo 

przewidziane. 

4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak z napisem wskazującym jej nazwę siedzibę              

i adres. 

 

§2 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 

1989r., (Dz. U. z 2001r. Nr 79 , poz. 855). 

2. Do wszystkich spraw nieokreślonych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy 

określonej w pkt. 1. 

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 

§3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami kraju. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

zakresie i charakterze działania , zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

 

§4 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Górki k/Kwidzyna.  

 

ROZDZIAŁ II     CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 

 

§5 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Poprawa efektywności energetycznej i oszczędności energii, planowania energetycznego, 

zastosowań alternatywnych i odnawialnych źródeł energii oraz szeroko rozumianej kogeneracji, 

oraz integrowanie lokalnych społeczności wokół tego celu.  

2. Wzrost poziomu inwestycji i jakości usług w zakresie efektywności energetycznej                           

i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na poziomie lokalnym i regionalnym oraz 

dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia  w energię. 

3. Zmniejszenie uzależnienia od dostaw energii z zewnątrz. 

4. Zmiana zachowań społeczności lokalnej w kierunku oszczędzania energii. 

                                                 
1
 statut uchwalony na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia „ Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania 

Energią ” z dnia 12 października  2009r. uwzględniający zmiany wprowadzone na zebraniu członków założycieli 

stowarzyszenia w dniu 2.12.2009r. 



5. Wspieranie lokalnych podmiotów działających w zakresie efektywności energetycznej                   

i Odnawialnych Źródeł Energii, w celu wzmocnienia i ugruntowania ich pozycji rynkowej. 

6. Promowanie i popularyzacja informacji o alternatywnych i odnawialnych źródłach energii, 

możliwościach ich zastosowania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i oszczędzania 

energii, planowania energetycznego  oraz szeroko rozumianej kogeneracji. 

7. Podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej zastosowań alternatywnych                            

i odnawialnych źródeł energii, działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej                          

i oszczędności energii. 

8. Działalność na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy w dziedzinie energetyki                              

i bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz prowadzenie działań i programów edukacyjnych 

poświęconych  źródłom energii odnawialnej i alternatywnej, efektywności energetycznej oraz 

oszczędności energii i planowania energetycznego jak również szeroko rozumianej kogeneracji. 

9. Współpraca z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami edukacyjnymi w zakresie energetyki, 

alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, możliwości działań na rzecz poprawy 

efektywności energetycznej i oszczędzania energii, planowania energetycznego  oraz szeroko 

rozumianej kogeneracji. 
10. Działalność w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii. 

11. Docieranie do środowisk samorządowych z kompleksowymi programami edukacyjnymi               

i informacyjnymi. 

12. Niesienie wszechstronnej pomocy, wsparcia merytorycznego i informacyjnego samorządom, 

małym i średnim przedsiębiorcom, przedstawicielom mediów i instytucji naukowych 

zajmujących się przedmiotem działań Stowarzyszenia. 

13. Prowadzenie badań naukowych. 

14. Udzielanie wsparcia instytucjom naukowym w zdobywaniu kompendium informacji                         

o alternatywnych i odnawialnych źródłach energii, podnoszeniu efektywności energetycznej, 

oszczędzania energii i kogeneracji. 

15. Pomoc i wspomaganie podobnych organizacji i instytucji rządowych i pozarządowych 

zajmujących się tematyką pozostającą w sferze zainteresowań Stowarzyszenia. 

16. Przygotowywanie projektów oraz współudział w wybranych projektach i ich kompleksowe 

nagłaśnianie w mediach zagranicznych ogólnopolskich, lokalnych i branżowych. 

17. Wspomaganie projektów promujących proekologiczne sposoby pozyskiwania i dystrybucji 

energii. 

18. Działalność w dziedzinie ekologii i rolnictwa poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju 

wsi. 

19. Działalność w zakresie ochrony środowiska i wspierania inicjatyw społecznych. 

20. Zwalczanie bezrobocia poprzez zwiększanie ilości miejsc pracy dzięki rozwojowi lokalnej 

aktywności przy rozbudowie lokalnej energetyki. 

 

 

§6 

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1. Powołanie stałego biura doradczo - informacyjnego Powiślańska Agencja Energetyczna. 

2. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami państwowymi  

i społecznymi, przedsiębiorstwami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz innymi organizacjami 

wykazującymi zainteresowanie celami stowarzyszenia. 

3. Inicjowanie i koordynowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć 

na rzecz poprawy efektywności energetycznej i oszczędności energii, planowania 

energetycznego, zastosowań alternatywnych i odnawialnych źródeł energii oraz szeroko 

rozumianej kogeneracji.  



4. Pomoc dla lokalnych władz i sfery bussinesowej w formułowaniu planów i strategii 

energetycznych oraz poprawienie umiejętności podejmowania właściwych decyzji w odniesieniu 

do planowanych projektów energetycznych i ich monitorowanie. 

5. Dostarczenie usługi publicznej w postaci doradztwa energetycznego. 

6. Analizowanie zachowań lokalnych użytkowników energii oraz monitorowanie i ocenianie 

akceptacji społecznej i reakcji rynku odnośnie podejmowanych działań. 

7. Poprawienie komunikacji pomiędzy dostarczycielami projektów, instytucjami finansowymi           

i inwestorami. 

8. Poszukiwanie i pozyskiwanie informacji o najnowszych technologiach i know – how oraz 

stworzenie lokalnego systemu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy samorządami, sferą 

bussinesu oraz ekspertami w zakresie energetyki w tym przedstawicielami nauki. 

9. Przygotowywanie i współudział w lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych projektach  

i przedsięwzięciach energetycznych  i innych zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia. 

10. Budowę lokalnych i poza lokalnych koalicji i partnerstwa na rzecz budowy niezależności 

energetycznej społeczności lokalnych i regionalnych. 

11. Organizowanie stałej wymiany informacji pomiędzy instytucjami, organizacjami i innymi 

agencjami. 

12. Integrowanie środowisk zainteresowanych promowaniem i popularyzowaniem źródeł energii 

odnawialnej i alternatywnej, efektywności energetycznej oraz oszczędności energii i planowania 

energetycznego jak również szeroko rozumianej kogeneracji. 

13. Podejmowanie działań samodzielnych lub/i z innymi organizacjami mającymi na celu 

promocję zadań statutowych Stowarzyszenia. 

14. Popieranie i współdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi                            

i międzynarodowymi oraz z organami administracji samorządowej i rządowej w celu pełniejszej 

realizacji zadań Stowarzyszenia. 

15. Realizację programów współpracy z zagranicą.  

16. Doradztwo i pomoc w wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy między partnerami 

polskimi i zagranicznymi. 

17. Rozwijanie współpracy z agencjami energetycznymi organizacjami społecznymi, zwłaszcza 

ekologicznymi z krajów Unii Europejskiej oraz Państw mających przystąpić do Unii Europejskiej 

oraz sąsiadującymi z Rzeczypospolitą Polską.   

18. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami 

Stowarzyszenia. 

19. Działalność wydawniczą w zakresie opracowywania i kolportażu broszur, publikacji                     

i wydawnictw informacyjnych oraz gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych 

i literatury naukowej.    

20. Przygotowywanie i publikowanie własnych materiałów. 

21. Przygotowywanie produkcji filmowych i telewizyjnych ( multimedialnych ). 

22. Prowadzenie działań z obszaru Public Relations zgodnych z obszarem działań statutowych 

Stowarzyszenia. 

23. Opracowywanie i zamieszczanie materiałów promocyjnych, wywiadów i artykułów                       

w wybranych mediach branżowych, lokalnych, ogólnopolskich. 

24. Finansowanie i inicjowanie programów edukacyjnych w mediach lokalnych i regionalnych - 

telewizja, dzienniki, internet. 

25. Organizowanie i inicjowanie spotkań oraz innych form oddziaływań społecznych mających 

na celu promocję źródeł energii odnawialnej i alternatywnej, efektywność energetyczną oraz 

oszczędność energii i planowanie energetyczne jak również szeroko rozumianą kogenerację. 

26. Organizację oraz udział w spotkaniach, seminariach, szkoleniach, konferencjach i wystawach 

poświęconych dziedzinom określonym w § 5 niniejszego statutu. 



27. Tworzenie we współpracy z ośrodkami gminnymi i lokalnymi programów edukacyjnych dla 

szkół i środowisk lokalnych. 

28. Działalność szkoleniową i dydaktyczną – naukową dla osób pragnących popierać cele 

zawarte w statucie Stowarzyszenia. 

29 Ogłaszanie konkursów o tematyce zgodnej z celami działalności Stowarzyszenia. 

30. Usługi szkoleniowo – doradcze.   

31. Organizowanie punktów informacyjnych podczas konferencji, sesji naukowych i seminariów 

a także w środowiskach lokalnych. 

32. Uczestnictwo w targach branżowych poprzez organizowanie stoisk, punktów informacyjnych 

oraz produkcję materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych. 

33. Wykorzystywanie gromadzonych funduszy na realizację zamierzeń statutowych. 

34. Prowadzenie innych form działalności celowej dla skutecznego funkcjonowania 

Stowarzyszenia.  

35. Udzielanie informacji w zakresie swojej działalności statutowej, współdziałając z prasą, 

radiem i telewizją, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym zakresie. 

36. Promowanie nowych technik i rozwiązań w zakresie , alternatywnych i odnawialnych źródeł 

energii, możliwości działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i oszczędzania energii, 

planowania energetycznego  oraz szeroko rozumianej kogeneracji.                         

                            

§7 

1. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób 

prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jego celami. 

 

ROZDZIAŁ III       CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§8 

Stowarzyszenie tworzą: 

1) członkowie zwyczajni, którymi mogą zostać osoby fizyczne, które pragną realizować cele 

statutowe określone w § 5 Statutu, oraz zobowiązują się przyczyniać do społecznej aprobaty tych 

celów. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna pełnoletnia - obywatel 

polski   i cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadający zdolność do czynności prawnych - który popiera cele Stowarzyszenia oraz 

deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji tych 

celów, 

 

2) członkowie wspierający, którymi mogą zostać osoby fizyczne bądź prawne, w tym 

samorządy, zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia deklarujące na jego rzecz 

pomoc finansową lub rzeczową, 

3) członkowie honorowi Stowarzyszenia , którymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone 

dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

 

§9 

Członek zwyczajny przyjmowany jest uchwałą Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji. 

 

§10 

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności: 

1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 

2)  uczestniczyć z głosem stanowiącym w walnym zebraniu członków, 



3) może zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

4) na pisemny wniosek ma prawo wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia, 

5) może korzystać nieodpłatnie z poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia 

do dyspozycji swoich członków, uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i innych działaniach 

wynikających z realizacji celów stowarzyszenia. 

 

§11 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

3) swoją postawą i działalnością przyczynianie się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 

4) regularne opłacanie składek członkowskich. 

 

§12 

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego. 

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących 

przypadkach : 

1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie, 

2) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą 

składek za okres przekraczający 6 miesięcy,  

3) śmierci członka. 

3. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących 

wypadkach : 

1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem, 

2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi                

w dobre imię Stowarzyszenia. 

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt l i 2 i w ust. 3 Zarząd 

umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 

5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt l i 2 i ust. 3 członek 

Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej 

wiadomości do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. 
 

§13 

1. Członek wspierający przyjmowany jest uchwałą Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej  miejsce 

zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, zainteresowana merytoryczną działalnością 

Stowarzyszenia, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc 

w realizacji celów statutowych. 

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie i uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków oraz w 

posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w 

Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. 

4. Członek wspierający, formę i rodzaj wsparcia dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 

ustala z Zarządem.  

 

§14 

Członkostwo członka wspierającego ustaje: 

1) w przypadku jego likwidacji, 

2) dobrowolnego wystąpienia, 



3) w drodze skreślenia uchwałą Zarządu. 

 

 

§15 

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu za szczególne 

zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może być każda 

osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania. 

2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka wspierającego, a ponadto jest zwolniony z 

obowiązku płacenia składek członkowskich. 

 

§16 

Wystąpienie dobrowolne członka odbywa się przez złożenie pisemnego oświadczenia. 

Jeśli oświadczenie to nie zostanie cofnięte w okresie dwóch tygodni od jego złożenia, to 

członkostwo ustaje z upływem tego terminu. 

 

§17 

1. Członkowie zwykli Stowarzyszenia są zobowiązani do płacenia składek. 

2. Wysokość składek płaconych przez osoby fizyczne ustala Walne Zebranie Członków.                       

 

ROZDZIAŁ IV       WŁADZE  STOWARZYSZENIA 

 

§18 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia jest wspólna i trwa 3 lata. 

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że 

niniejszy Statut stanowi inaczej  lub członek obecny na Walnym Zebraniu złoży wniosek o tajne 

głosowanie poszczególnych kwestii. 

4. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władz nie uczestniczy co najmniej 

połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte 

większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w 

zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie co najmniej 

1 h  po pierwszym terminie. 

 

 

§19 

1. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania 

kadencji władzom tym przysługuje prawo uzupełniania składu z tym, że liczba osób dobranych 

nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

2. Uzupełnienie składu władz odbywa się z pominięciem procedury głosowania. Dobranie 

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje z pośród  osób które kandydowały do tych 

organów w ostatnim głosowaniu podczas Walnego Zebrania Członków. O kolejności decyduje 

większa  ilość głosów otrzymana w trakcie przeprowadzonego głosowania.  W przypadku braku 

takich osób wyboru dokonuje się na najbliższym Walnym  Zebraniu Członków w drodze 

głosowania.  



3. Nowo-wybrani członkowie pełnią swoją funkcję do końca kadencji dotychczasowego Zarządu 

lub Komisji Rewizyjnej.  

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

§20 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne 

lub nadzwyczajne. 

2. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają w głosowaniu jawnym. Ponadto tajne 

głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych. 

 

§21 

1.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków, zwołuje Zarząd raz w roku – jako sprawozdawcze,  a 

w roku upływu kadencji jako sprawozdawczo – wyborcze, wysyłając pisemne zawiadomienia o 

jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 21 dni przed jego terminem. 

Zawiadomienie musi zawierać porządek obrad proponowany przez Zarząd. Powiadomienie 

wysyłane jest listem poleconym lub doręczane w każdy inny skuteczny sposób za 

potwierdzeniem otrzymania. Dopuszcza się także zawiadomienie przy pomocy poczty 

elektronicznej za potwierdzeniem odebrania powiadomienia w formie elektronicznej. 

2. Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek podpisany przez 1/3 ogółu członków 

Stowarzyszenia, z podaniem porządku zebrania, lub też na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołuje 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zarząd powiadomi członków Walnego Zebrania 

Członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad nie później niż w 

ciągu 21 dni od daty wniesienia wniosku.  

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walne Zebranie Członków nie może powziąć 

uchwały, chyba że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na zebraniu, a nikt z obecnych 

nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.  

4. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zebrania członków oraz wnioski o charakterze 

porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 
 

 

§22 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej oraz programu 

działania Stowarzyszenia, 

2)  uchwalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia, 

3) wysłuchiwanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z 

działalności Stowarzyszenia w minionym okresie sprawozdawczym, lub po upływie kadencji 

Zarządu, 

4) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,  

5) podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, 

6) wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia, co najmniej 2/3 ilością głosów, 

7) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,  

8) ustalanie wysokości składek członkowskich dla osób fizycznych,  

9) nadawanie godności członka honorowego, 

10) podejmowanie uchwał w sprawach  uchwalania statutu i jego zmian, 

11) podjecie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 



13) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych komisji rewizyjnej, 

14) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, 

15) rozpatrywanie skarg i wniosków złożonych przez członków Stowarzyszenia. 

 

§23 

Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy 

obecności co najmniej połowy członków, w drugim terminie bez względu na liczbę członków. 

Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów. 

 

 

ZARZĄD 

 

§24 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami 

Członków. 

2. Zarząd składa się z 8 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie 

Członków na okres 3 lat.  

3.  Zarząd w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością  głosów wybiera Prezesa Zarządu 

spośród członków Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż  raz na kwartał. Zarząd obraduje wg ustalonego przez siebie regulaminu. 

 

§25 

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego bieżąca działalnością. 

Odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu Stowarzyszenia                          

i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, 

3) kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw 

wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem stowarzyszenia, 

4) uchwalanie na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków szczegółowych programów 

działalności Stowarzyszenia, 

5) coroczne składanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności stowarzyszenia 

Walnemu Zebraniu Członków oraz Komisji Rewizyjnej, 

6) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających, 

7) skreślanie członków zwyczajnych oraz w porozumieniu z Komisją Rewizyjną podejmowanie 

uchwał o skreśleniu członków wspierających, 

8) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, 

9) zatwierdzanie harmonogramów prac , 

10) nadzór nad pracą pracowników etatowych, 

11) nawiązywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami, 

12) zapewnienie obsługi merytorycznej oraz techniczno-biurowej działalności Stowarzyszenia, 

13) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w 

zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia i zawierania umów, 

14) opracowywanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia i innych wewnętrznych 

aktów normatywnych oraz wprowadzanie ich w życie po zatwierdzeniu przez Komisję 

Rewizyjną, 

15) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków, 



16) udział w Walnym Zebraniu Członków, 

17) ustanawianie pełnomocników Zarządu do spraw szczególnych, 

18) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków, 

19) sprawdzanie uprawnień do przeprowadzania czynności nadzorczo-kontrolnych, 

20) podejmuje decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej przez 

Stowarzyszenie, 

21) inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z władzami samorządowymi, 

organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.                       

4. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za działalność statutową. Członkom 

Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zgodne z realizowanym projektem.  

 

§26 

 

1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest na trzyletnią kadencję przez Zarząd 

Stowarzyszenia.- Prezesa Zarządu odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą: 

       -     kierowanie pracą zarządu Stowarzyszenia, 

       -     organizowanie pracy Stowarzyszenia. 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§27 

1. Komisja Rewizyjna stanowi kolegialny organ stałej kontroli i nadzoru we wszystkich 

dziedzinach działalności Stowarzyszenia, składa się z trzech członków, którzy spośród siebie 

wybierają  przewodniczącego. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a Członkowie 

Komisji Rewizyjnej nie mogą :  

- być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

- wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.  

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia 

co do zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zebrania 

Członków, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, 

3) badanie wszystkich dokumentów spółki, żądanie od zarządu i pracowników sprawozdań                  

i wyjaśnień, 

4) dokonywanie rewizji stanu majątku stowarzyszenia, 

5) występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

6) coroczne występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie 

absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

7) członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym, 

8) opiniowanie wniosków Zarządu o skreśleniu członka zwyczajnego lub członka wspierającego, 

9) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i bilansów przygotowanych 

przez Zarząd oraz planu finansowego na rok następny, 



10) przedstawianie corocznych pisemnych sprawozdań kontrolnych wraz z wnioskami Walnemu 

Zebraniu Członków oraz Zarządowi, 

11) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Zarządu. 

3. Posiedzenia Komisji rewizyjnej zwoływane są w razie potrzeby przez jej Przewodniczącego, 

nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Komisja rewizyjna ze swych posiedzeń sporządza protokół zawierający treść podjętych 

uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Kworum przy podejmowaniu uchwał 

wynosi 2/3 ogółu członków Komisji. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za działalność statutową.  

 

 

ROZDZIAŁ V          MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA 

 

 

§28 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i prawa 

majątkowe. 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł : 

- składki członkowskie, pomoc finansowa członków wspierających, 

- dotacje, darowizny, spadki, subwencje, zapisy,  

- dochody z własnej działalności statutowej, tj. dochody z majątku Stowarzyszenia, 

- dochody z działalności gospodarczej. 

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Dochody Stowarzyszenia w całości są przeznaczane na statutową działalność Stowarzyszenia  

określoną w § 5 Statutu. 

5. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych                    

w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy z rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia               

1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U  z 2001r., nr 79, poz. 855). 

7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie                                    

z obowiązującymi przepisami. 

8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu 

jednoosobowo lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu, jednakże do składania 

oświadczeń w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia powyżej 30 tyś zł. upoważniony jest 

Prezes Zarządu przy współdziałaniu drugiego członka Zarządu. 

 

 

§29 

Zabrania się :                                             

1. Udzielać pożyczek oraz zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".                 

2. Przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.                     

3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 



osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.                       

4. Dokonywać zakupów towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie.  

ROZDZIAŁ VI          DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

 

§30 

1. Stowarzyszenie może, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi zasadami  

określonymi w odrębnych przepisach, prowadzić działalność gospodarczą, a dochód z tej 

działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy 

jego członków. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w niżej określonym zakresie działów 

PKD jako przedmiocie działalności: 

01 – uprawy rolne, chow i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową; 

02 – leśnictwo i pozyskiwanie drewna; 

09 – działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; 

20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych; 

35 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych; 

38 – działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, 

odzysk surowców; 

42 – roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; 

46 – handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; 

47 – handel detaliczny wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; 

49 – transport lądowy i transport rurociągowy; 

58 – działalność wydawnicza ; 

63 – działalność usługowa w zakresie informacji; 

71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania analizy techniczne; 

72 – badania naukowe i prace rozwojowe – badania, analizy, raporty; 

73 – usługi reklamowe; 

74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 

79 - Usługi turystyczne  tym organizacja imprez turystycznych; 

82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej; 

85 – edukacja ; 

94 – działalność organizacji członkowskich. 

3. Dochód z działalności Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację jego celów statutowych. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez, 

wyodrębnione organizacyjnie jednostki.  

5. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Stowarzyszenie organizuje i kieruje 

Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy zatrudniani przez Zarząd.  

6. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących spółek. 

 

ROZDZIAŁ VII       PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§31 

Zmiana niniejszego statutu może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. 



 

§32 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków 

podjętej większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi. 

4. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywane są z jego majątku. 

 

 

 

 

 

Kwidzyn, dnia 2.12.2009r.      

 


