Statut
Polska Organizacja Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie zostaje założone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach.
§2
Stowarzyszenie będzie działało pod nazwą: Polska Organizacja Wspierania Efektywności
Energetycznej i Rozwoju
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: POWeeR
§3
1. Stowarzyszenie
działa
na
terenie
Rzeczpospolitej
Polskiej.
Siedzibą
Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o działalności
zbliżonej do celów statutowych Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. inicjowanie postępu technicznego w zakresie efektywności energetycznej i ochrony
środowiska w przemyśle,
2. organizacja współpracy z przedstawicielami przemysłu w zakresie inspirowania
postępu technicznego,
3. prowadzenie analiz organizacyjno-ekonomicznych dotyczących polskiego przemysłu,
4. współudział w tworzeniu i opiniowaniu przepisów i norm prawnych dotyczących
efektywności energetycznej i ochrony środowiska,
5. współpraca w zakresie tworzenia norm i zasad dotyczących realizacji wymagań
związanych z efektywnością energetyczną w przemyśle,
6. nawiązywanie współpracy z przemysłem w celu opiniowania nowych produktów, usług
i ich jakości, oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie,
7. wspomaganie Członków Stowarzyszenia w ich kontaktach z organami Państwa i innymi
podmiotami,
8. troska o ochronę środowiska naturalnego poprzez promowanie odpowiednich
rozwiązań technicznych,
9. współdziałanie z innymi organizacjami gospodarczymi i urzędami centralnymi w
zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej,
10. edukacja kadry inżynieryjno-technicznej,
11. ogólnopolska promocja efektywności energetycznej,
12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
13. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej.
§8
Cele określone w Rozdz. 2, §7, realizuje się poprzez:
1. organizowanie konferencji, zjazdów i seminariów tematycznych,
2. utrzymywanie kontaktów z podobnymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i
zagranicą,
3. organizowanie szkoleń na rzecz Stowarzyszenia i zaproszonych gości,
4. pozyskiwanie i zapewnienie Członkom Stowarzyszenia stałego dopływu informacji
fachowej,
5. współpracę ze środkami masowego przekazu,
6. organizowanie zespołów roboczych, w tym także złożonych ze specjalistów dla
rozwiązywania bieżących problemów,
7. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział 3
Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz
prawa i obowiązki Członków
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację i rekomendację trzech członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 11
wspierającym mogą być osoby prawne prowadzące działalność
gospodarczą. Aby zostać Członkiem wspierającym Stowarzyszenia, kandydat winien
złożyć deklarację wypełnioną według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia,
gdzie deklaruje opłacenie składki członkowskiej. Kandydat na Członka wspierającego
winien uzyskać pisemne, pod rygorem nieważności, poparcie przynajmniej 3 Członków
zwyczajnych Stowarzyszenia i zgodę wyrażoną przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia
deklaracji.
§ 12
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na
wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
1. Członkiem

§13
Listę Członków prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
§14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej
na ręce Zarządu
i. oświadczenie o rezygnacji z członkostwa winno mieć formę pisemną
pod rygorem nieważności.
ii. w przypadku Członków wspierających, rezygnacja z członkostwa
powinna wpłynąć najpóźniej na pół roku przed kolejnym rokiem
obrachunkowym. W przeciwnym razie, występujący Członek
zobowiązany jest uregulować składkę członkowską za kolejny rok.

b. wykluczenia przez Zarząd:
i. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający
dziewięć miesięcy,
ii. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
iii. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz
Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
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. .
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie pozbawienia członkostwa w
Stowarzyszeniu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy Członków zwyczajnych.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

przez

§ 16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz

Stowarzyszenia.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o
przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia 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.
§ 20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 21
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Rozdział 5
Walne Zebranie Członków
§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć
lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania.
4. W przypadku stwierdzenia braku kworum następne Walne Zgromadzenie Członków
odbędzie się w tym samym dniu godzinę później, a Uchwały zapadają wówczas
niezależnie od liczby obecnych członków.
5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 60 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.
10. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości
przekraczającej kwotę 100 000 PLN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§24
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyć mogą:
1.
2.
3.
4.

Członkowie zwyczajni – z głosem decydującym,
Członkowie wspierający – z głosem doradczym,
zaproszeni goście,
Członkowie honorowi nie będący Członkami zwyczajnymi – z głosem doradczym.
Rozdział 6
Zarząd
§ 25

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
prezesa, wiceprezesów i członków zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W razie równej ilości głosów
rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
5. Dla ważności uchwał konieczne jest zaproszenie wszystkich Członków Zarządu i
obecność przynajmniej trzech z nich w przypadku Zarządu czteroosobowego lub
pięcioosobowego i dwóch, w przypadku Zarządu trzyosobowego.

6. W razie zmniejszenia składu Zarządu może on być uzupełniony przez dokooptowanie
nowych Członków. Liczba dokooptowanych Członków nie może przekraczać 1/2
składu organu. Wybory uzupełniające nie zmieniają okresu kadencyjności Zarządu.
§26
Stowarzyszenie reprezentuje jeden Członek Zarządu. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków w tym majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy jednego
Członka Zarządu.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania,
ustalanie wysokości składek członkowskich.
Rozdział 7
Komisja Rewizyjna
§ 28

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jej składu. W razie równej ilości głosów rozstrzygający jest głos
Przewodniczącego Komisji rewizyjnej
§29
W razie zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej może on być uzupełniony przez
dokooptowanie nowych Członków. Liczba dokooptowanych Członków nie może przekraczać
1/2 składu organu.
Wybory uzupełniające nie zmieniają okresu kadencyjności Komisji Rewizyjnej.
Dla ważności uchwał konieczne jest zaproszenie wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej.
§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego
członka Zarządu,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§31
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach
wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o uchylenie uchwały Zarządu.
Rozdział 8
Majątek Stowarzyszenia
§32
1. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do prowadzenia jego
działalności statutowej.
2. Stowarzyszenie finansuje działalność i swój majątek z funduszu statutowego i
zapasowego, a także może tworzyć inne fundusze celowe za uchwałą Walnego Zebrania
Członków. Zasady gospodarki funduszami określa Walne Zebranie Członków.
3. Dochody z darowizn mogą być wykorzystywane na wszystkie cele statutowe
Stowarzyszenia, jeżeli darczyńcy nie wskazali bliżej sposobu wykorzystania tych
środków lub funduszu celowego, który zasilają.
4. Środki pochodzące z odsetek bankowych przeznaczane są na działalność statutową.
§33
Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

składek członkowskich,
darowizn,
spadków,
zapisów,
własnej działalności gospodarczej,
dotacji,
ofiarności publicznej,
majątku Stowarzyszenia.
§34

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem (wg
PKD) będzie:
a. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
b. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

c. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
d. 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne,
e. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
f. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
g. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
h. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
i. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na
cele statutowe Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między
Członków.
§35
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Rozdział 9
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§36
Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania
Stowarzyszenia powinna być podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy Członków zwyczajnych.
§37
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia i
cele, na które majątek Stowarzyszenia zostanie przeznaczony.

