STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

RozDzlAŁ

1

Przepisy ogólne

§1
Stowazyszenie nosi nazwę ,,Polskie Stowazyszenie Magazynowania Energii", zwane w
dalszej częściStatutu,,Stowarzyszeniem".

§2

1.
2.

Stowarzyszenie ma prawo posługiwania się skrótem nazwy W bżmieniu: PSME.

Stowarzyszenie może ustalić znak graficzny (logo) i odznakę Stowazyszenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§3
1

.

2,
3.
4,

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa, Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia może obradować w innych miejscach na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie moze prowadzić działania poza granicami kĘu na terenie innych
państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa, dla realizacji celów Stowazyszenia.
D|a realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powohywać oddziały regionalne

i

biura,

§4
Stowazyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

1.
2.

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi i międzynarodovvymi organizacjami

o tym samym lub podobnym profilu działania w celu realizacji jego ce|ów.

Stowarzyszenie moze być członkiem związków stowarzyszeń oraz zagranicznych i
kąowych organizacji z ograniczeniami wynikającymi z ań. 5 ust. 2 ustawy Prawo o
stowarzyszeniach.

RozDzlAŁ2

cele i formy działania Stowarzyszenia

§6
)-1

Celem Stowarzyszenia jest:

1,

//r?n -

Działanie na fzecz ochrony środowiska

bfl

r,

/

t

"/łl/"

1

Działalnośćedukacyjno-informacyjna na rzecz rozwĄu magazynowania energii oraz
energetyki rozproszonej W Polsce, W tym W zakresie technologii, otoczenia prawnoregulacyjnego oraz społeczno-gospodarczego magazynowania energii;
J.

lntegrowanie ludzi i środowisk, które są zainieresowane zagadnieniami
magazynowania energii, w tym nawiązywanie i utrzymyvvanie kontaktów
międzynarodowych z innymi podmiotami i organizacjami zajmującymi się

zagadnieniami magazynowania energii;
4.

Promowanie standardów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania magazynów
energii, w tym w szczególności w zakresie wykrywania zagrożeń i rozpowszechniania
metod ich mitygacji;

5.

Promowanie standardów dotyczących bezpieczeństwa prawnego, technicznego

i

ekonomicznego inwestycji na rynku magazynowania energii.

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.

Wspieranie działalnościnaukowej, technicznej i inwestycyjnej pzyczyniającej się do
ochrony środowiska, rozwoju magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej w
Polsce.

2,

Badanie zagadnień prawnych, techniczno,naukowych, ekonomicznych

3.
4.
5.

organizacyjnych z obszaru możliwościmagazynowania energii W Polsce.

oraz

Tworzenie rapońóW, audytóW i analiz dla instytucji rządowych oraz pozarządowych na
rzecz wspierania idei magazynowania energii.

Tworzenie rapońóW, audytów i analiz dotyczących inwestycji w zakresie technologii
magazynowania energii, obejmujących opracowania dotyczące kosztów przygotowania
inwestycj i, j ej real izacj i, użytkowan ia or az utylizacjl
Tworzenie raportóW dotyczących spełnienia norm i standardów magazynów energii w
tym w szczególności związanych z bezpieczeństwem uźytkowym, np. W zakresie
zaglożenia Wybuchem, zagrożenia pożarowego, zagrożenia skarżeniem chemicznym,
zagrożenia porazeniowego itp.

6,

Analizy dotyczące pozyty\ivnego wpływy magazynów na środowisko naturalne

7.

Współpracę z organizaąami, instytucjami oraz stoważyszeniami zarówno krajowymi,
jak i zagranicznymi w zakresie naukowym, gospodarczym i społecznym na rzecz
rozwoju magazynowania energii W Polsce.

8.

Współpracę

i

minimalizację emisji COz i innych substancji do środowiska.

z

organizacjami pozażądowymi zajmującymi

standaryzacji i normalizacji,

9. Ścisłą współpracę z

się

jednostkami audytorskimi, bankami

zagadnieniami

i

zakładami
ubezpieczeniowymi oferującymi swoje usługi na rzecz sektora magazynowania energii.

'l0.

Współpracę z placóWkami edukacyjnymi W celu przedstawiania kozyścipłynących z
wykorzystyivania odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii.

11. Współpracę z ośrodkami o charakterze badawczym i

naukowym w celu
opracowywania i wdrażania nowych bądźulepszonych rozwiązań w zakresie
magazynowania energii,

12.

Organizowanie konferencji, seminariów, kursów, wystaw, kongresów, odczytów,
wycieczek, konkursów, warsztatów oraz inny imprez, w trakcie których poruszane są
tematy związane z magazynowaniem energii.

13.

Prowadzenie działalnościinformacyjnej
obszaru magazynowania energii.

14.

Formułowanie opinii, wniosków
magazynowania energii.

15.

Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organami Władzy
ustawodawczej i wykonawczej w kreowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju
magazynowania energii w Polsce.

16.

Analizę i doradztwo w zakresie definiowania bezpiecznych i optymalnych kosztowo
technologii magazynowania energii i inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang.
Smań Grid) dla realizacji usług zarządzania stroną popytową (ang. Demand Side
Response), obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych i bilansowania generacji
rozproszonej oZE oraz otoczenia regulacyjno-prawnego W tym zakresie,

17.

Wyrażanie opinii o stanie oraz przyszłościenergetyki w Polsce, w tym w szczególności
obecnej i przyszłej roli magazynowania energii,

18.

Aktywny udział w kreowaniu strategii i regulacji prawnych w zakresie magazynowania
energii na potrzeby zapewniania ciągłościistabilności zasilania w KĘowym Systemie
Elektroenergetycznym.

19. Czynny

i

w zakresie upowszechniania rozwiązań z

postulatów wynikających

z

potzeby

rozwoju

udział w procesach legislacyjnych, dotyczących zagadnień związanych z

energetyką, a w szczególności magazynowaniem energii.

20.
21

.

22.

Oddziahr'wanie, w granicach wyznaczonych prawem, na administrację publiczną oraz
organizacje zawodowe w zakresie realizaĄi celów Stowarzyszenia,

Zbieranie środków finansowych na realizaĄę celów statutowych Stowarzyszenia.

Organizowanie akcji, imprez, zbiórek o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym zmierzĄących do pozyskania środków materialnych
przeznaczony ch na działalnośćstaiutową

23.

Prowadzenie działalnościmającej na celu integrację członków Stowarzyszenia popżez
aktywność towarzyska,, rekreacyjną i kulturalną,

24.

Wsparcie członków Stowazyszenia,

25,

Prowadzenie działalnościedukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej ireklamowej.

w

organizacjami krajowymi i zagraniczny mL

nawiązywaniu kontaktów

z

pokrewnymi

§8

1.
2.

Dla zapewnienia realizaili swych celów statutowych, Stowarzyszenie moze prowadzić
działalnośćgospodarczą.
Przedmiotem działalnościgospodarczej Stowarzyszenia może być:

,1
(
Ł. h. ,',,,7i ,/'^
/

3

a) PKD 82.30.Z Działalnośćzwiązana z organizaĄą targów, wystaw i kongresów
b) PKD 47 ,91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
lnternet;
c) PKD 47,99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami;
d) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
e) PKD 58.13,Z Wydawanie gazet;
f) PKD 58.1 4,Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
s) PKD 58.1 9,Z Pozostała działalnośćwydawnicza;
h) PKD 70,21 ,Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja;
i) PKD 70.22.Z Pozosłałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalnościgospodarczej
j)
k)

izażądzaniai
PKD

71

.12.Z Działalnośćw zakresie inzynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

PKD 72.19,Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

przyrodniczych i technicznych;
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
m) PKD 74.90,Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana
n) PKD 82.'19.Z Wysyłanie materiałów reklamowych;
o) PKD 85.59.8 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

l)

;

§9
Dochód

z

działalnościmoże być pżeznaczany wyłącznie w celu realizacji działalności

statutowei Stowarzyszenia.

§r0
Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera swą działalnośćna pracy społecznej swoich
członków. Do prowadzenia swoich prac Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

RozDzlAŁ 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§11
.ż

Stowarzyszenie twozą: członkowie zwyczajni, wspierający oraz honorowi.

4-

Członkiem ZwyczĄnym Stowarzyszenia moze być każda pełnoletnia osoba tizyczna,
posiadająca pełną zdolnośćdo czynności prawnych, dająca rękojmię aktywnego
uczestnictwa w działalnościStowarzyszenia i realizaĄi jego celów, klóra złoży
deklarację członkowską na piśmie,w tym osoba fizyczna będąca cudzoziemcem nie
mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wraz z
deklaracją, kandydat na Członka ZwyczĄnego składa pisemne oświadczenie o
posiadanych powiązaniach z Członkami Wspierającymi.

§12
1.

Członkostwo ZwyczĄne Stowarzyszenia nabywa się przez złożeniedeklaracji chęci
plzystąpienia do Stowarzyszenia (wraz z oświadczeniem o posiadanych powiązaniach,
o których mowa w §11 ust. 2 powyżej) i przyjęcie tej deklaracji pżez ZaEąd

Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Zarząd ma
prawo odmówić przyjęcia w poczet Członków ZwyczĄnych kandydata, który nie
spełnia warunków statutowych lub warunków przewidzianych prawem powszechnie
obowiązującym, lub nie daje rękojmi aktywnego uczestnictwa w działalności
Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2, W przypadku

odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowazyszenia
przez Zarząd, składający deklarację ma prawo dowołać się do Walnego Zebrania
Członków Stoważyszenia W terminie 30 dni od daty otrzymania odmownej uchwały
Zaządu. W takim wypadku uchwała Walnego Zebrania powinna zostać podjęta na
najblizszym Walnym Zebraniu.

3.
4,

Uchwała Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia
Członków ZwyczĄnych Stowarzyszenia jest ostateczna.

w

poczet

osoby, które Uczestniczyły w Zebraniu Założycielskim zostają Członkami ZwyczĄnymi
bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności.

§13
Członkowie ZwyczĄni Stowarzyszenia mają prawo:

'1.
2.
3.
4.

udziału w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym;

kandydowania i zgłaszania kandydatur do władz Stowarzyszenia oraz wybierania tych
Władz;

pżedstawiania swoich opinii oraz zgłaszania wniosków

działalnościStowarzyszenia i jego organów;

i

postulatów dotyczących

informowania o przynalezności do Stowarzyszenia, na odrębnie ustalonych zasadach.

§14
Członkowie ZwyczĄni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1.

pzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowazyszenia i przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisów z zakresu ochrony
konkurencji;

2.

czynnego udziału w działalnościStowarzyszenia

i

dążenia do urzeczywistnienia jego

celÓW;

3.
4.

regularnegoopłacaniaskładekczłonkowskich,
dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przestrzegania norm wspóźycia społecznego
oraz zasad etyki zawodowej,

§15

1,

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, o której mowa w ań. 33' Kodeksu
Cywilnego prowadząca działalnośćnaukową, gospodarczą, inwestycyjną lub inną, w
każdym przypadku pozostającą w zakresie celów Stowarzyszenia, deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, mająca
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terytorium innego p);lsrwa.

b A. ńĄ,

/,/,/

///r^'

/

'

2.

Postanowienia § 12 stosuje się odpowiednio,

§16
Członkowie Wspierający Stowarzyszenia mają prawo do:

1.
2.
3.
4.
5.

współdziałania w realizacji celów Stowazyszenia;

udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, za pośrednictwem delegowanego
pzedstawiciela;
otrzymywania sprawozdań z działalnościStowarzyszenia;
informowania o przynależnoścido Stowarzyszenia, na odrębnie ustalonych zasadach;

delegowania przedstawicieli do Rady Programowej.

§17
Członkowie Wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:
'1

.

pzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia i przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisów z zakresu ochrony
konkurencji;

2.
3.

regularnegoopłacaniaskładekczłonkowskich,

dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przestrzegania norm współżycia społecznego
oraz zasad etyki zawodowej.
§18

'1, Członkiem Honorowym Stowazyszenia moze być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalnośći rozwój Stowarzyszenia,

2,

Status Członka Honorowego nadawany jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia,

§19
1

.

Członek Stowarzyszenia może być Uchwałą Zarządu zawieszony w prawach
członkowskich, na okres ,1 roku, w przypadku nierealizowania celów Stowarzyszenia
przez okres dłuższyniż 6 miesięcy.

2,

Zawieszenie

w

prawach członkowskich nie zwalnia Członka z opłacania składek

członkowskich za okres zawieszenia.

§20
Członkostwo (zv,tyczĄne, wspierające lub honorowe) ustaje na skutek:
'1

.

2.

Dobrowolnego wystąpienia Członka, zgłoszonego na piśmiedo Zarządu

Stowarzyszenia.

Utraty pżez Członka Zwyczajnego lub Honorowego zdolności do czynności prawnych
albo praw publicznych,

T A,

/źlt/'7

,

3.

Śmierci Członka Zv,lyczĄnego lub Honorowego lub utraty zdolności prawnĄ przez

4.

Wykluczenia na podstawie Uchwały Zarządu, w przypadku:

Członka Wspierającego.

a.
b.
c.

prowadzenia działalnościrużąco sprzecznej z niniejszym Statutem lub
popełnienia czynu, który stanowi naruszenie interesu Stowarzyszenia lub godzi w
dobre imią Stowarzyszenia lub

w przypadku nierealizowania celów Stowarzyszenia przez okres dłuższyniż 6
miesięcy.

§21

1.
2,
3.

Członek wykluczony ze Stowarzyszenia bądż zawieszony w prawach członkowskich
może w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
złożyćodwołanie od tej uchwały do Walnego Zebrania, wskazując przyczyny, dla
których nie zgadza się z decyĄą Zaządu.
Walne Zebranie podejmuje decyzjąw głosowaniu tajnym
Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

RozDzlAŁ4

Władze Stowarzyszenia

§22

1,

2.

Władzami Stowarzyszenia są:

a)

Walne Zebranie;

b)

Zarząd;

c)

Komisja Rewizyjna.

Postanowienia niniejszego statutu nie wyłączają zastosowania przepisów ań, 10 ust,
1a-l c ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, dotyczących
głosowania poza posiedzeniami władz stowarżyszenia z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej.

walne zebranie

§23

.
2.
1

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
Do udziału W Walnym Zebraniu uprawnieni są członkowie zwyczĄni Stowarzyszenia,
członkowie wspierający, członkowie honorowi oaz zaprcszeni goście.

B.n.

fuił

ń
/7

3.
4,

Prawo głosowania mają wyłącznie członkowie zuyczĄni. Pozostali członkowie

uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Zaproszeni goście uczestniczą
w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, o ile takiego udzieli im Pzewodniczący
Walnego Zebrania.
Każdy Członek ZwyczĄny dysponuje jednym głosem.

§24

1,
2.
3.

Walne Zebranie jest zwoływane przez Zaząd co najmniej razdo roku,

Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i propozycji pożądku
obrad Walnego Zebrania wszystkich Członków co najmniej 14 dni przed terminem
obrad Walnego Zefuania: w pzypadku wyznaczania dodatkowego terminu Walnego
Zebrania, o którym mowa w ust, 2, wystarczające jest tygodniowe wyprzedzenie.

W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania (kworum). Jeśliw pierwszym terminie wyznaczonym przez Zarząd w
Walnym Zebraniu nie weźmie udziału co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania, w dodatkowym wyznaczonym przez Zaząd ierminie może ono skutecznie
obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących członków
uprawnionych do głosowania.

4.
5.

UchwaĘ Walnego Zebrania zapadąą zwykłą większością głosów.

Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji RewizyjnĄ oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia Wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy
obecności połowy członków Stowarzyszenia w pienłszym terminie Walnego Zebrania
albo bezwzględnej większościgłosóW na zasadach określonych w ust. 3 powyżej W
dodatkowym terminie Walnego Zebrania w przypadku, w którym w pierwszym terminie
nie osiągnięto kworum.

6.
7.

Walne Zebranie moźe być również zwołane w dowolnej chwili przez Zarząd, jeśli
wymagane jest podjęcie przez nie uchwał, a lakże przez Komisję Rewizyjną w
przypadku, gdy w Zaządzie pozostało mniej niz 3 członków Zarządu, w celu
uzupełnienia składu Zarządu.
Głosy w dodatkowym terminie Walnego Zebrania mogą być również oddawane metodą
obiegową, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§25
Do kompetencji Walnego Zebrania należy,.

1,
2.
3.
4.
5.

Wybór członków pozostałych organów Stowarzyszenia,

i

Przyjmowanie sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na
wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał o udzielenie absolutorium Zarządowi,

Uchwalenie przedstawionego przez Zarząd planu działania oraz budzetu

Stowarzyszenia,

Podejmowanie uchwał wiązących wszystkich członków Stowarzyszenia.
Nadawanie godnościczłonka honorowego.
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6.

zmiana statutu.

7.

Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczania i zawieszenia
prawach członka.

8.

Podj

ęcie uchwały o r ozwiązaniu Stowarzyszen ia,

Zarząd Stowarzytszenia

§26

1.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa i przynajmniej
jednego Wiceprezesa, powoływanych na wspólną 5Jetnią kadencję.

2,

Członkowie Zarządu mogą otżymywać wynagrodzenie za czynności podejmowane w
związku z wykonywaną funkcją, na zasadach określonych w uchwale Walnego
Zeblania.

§27
Walne Zebranie dokonuje wyboru składu Zarządu w głosowaniu tajnym.

§28
W przypadku pojawienia się konieczności uzupełnienia składu Zaządu w trakcie tnvania
kadencji, może on być uzupełniony drogąwyborów na Walnym Zebraniu.

§29

.
2.
3,
4,
1

5,

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia.
Zarząd odbywa posiedzenie co najmniej raz na pół roku.
W posiedzeniach Zarządu musi brać udział co najmniej połowa Członków Zarządu.
Uchwały zapadĄą większościągłosów, W razie równej ilościgłosów rozstrzyga głos
Prezesa Zarządu.

Zarząd może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w trakcie
indywidualnego oddawania głosów przez poszczególnych Członków Zarządu za
pośrednictwem środków łącznościelektronicznej lub w trybie obiegowym.

§30
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne zaproszone przez Zarząd osoby

.

§31
Do kompetencji Zarządu należy:

1.
2.

Kierowanie działalnościąStowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnąlrz.

Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalnościStowarzyszenia.

R
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Uchwalenie planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia.
4.

Zarządzanie

m

ajątkiem

i f u nd

uszami Stowa rzyszen ia.

Ustalanie planów wydawniczych Stowarzyszenia.
o_

Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

7.

Przyjmowanie zapisów

8.

Zapewnienie wykonania uchwał walnego Zebrania Członków.

9.

Ustalenie wysokości składek od członków zwyczĄnych i wspierających,

10,

Powołanie Rady Programowej jako ciała doradczego Zarządu, Sposób powołania
członków Rady Programowej spośród Członków ZwyczĄnych i delegatów Członków
Wspierających oraz niezależnych ekspertów, a także sposób działania Rady
Programowej określiRegulamin Rady Programowej zatwierdzony przez Zarząd,

11.

Powoływanie Grup Roboczych jako ciała doradczego Zarządu. Sposób powołania
członków Grup Roboczych spośród Członków Zwyczajnych i delegatów Członków
Wspierających oraz niezależnych ekspeńów, a także sposób działania Rady
Programowej określiRegulamin Rady Programowej zatwierdzony przez Zarząd.

i

darowizn.

§32

1.

Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątz, kieruje pracami Zarządu oraz
zobowiązany jest do nadzorowania i egzekwowania wykonania obowiązków przez
cżonków Zarządu,

Dla pracowników zatrudnionych przez Stowarzyszenie Prezes
zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

jest

kierownikiem

§33

W relacjach z podmiotami tzecimi, w szczególności w zakresie zaciągania zobowiązań
majątkowych, Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa albo dwóch innych
członków Zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna

§34
1.

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie członków.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z2-3 członków, w tym Prżewodniczącego
Wiceprzewodniczącego, wybieranych na wspólną 5Jetnią kadencję.

3,

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się W miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niz
raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

ą A 1r,,ti,.
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4.
5.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy kontrolowanie co najmniej raz w roku
całokształtu działalnościStowarzyszenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a.
b.

nie mogą być członkami Zarządu ani Rady Programowej Stowarzyszenia;
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za pżestępstwo umyślne.

§35
1

.

2.
3.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewo dniczący lub w jego zastępstwie
Wiceprzewodniczący.
Uchwały zapadają większością głosów.

W razie równej ilościgłosów rozstrzyga głos Przewodniczącego,

RozDzlAŁ

5

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§36
Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1.
2.
3.

nieruchomości,
ruchomości,

środkipieniężne.

§37
Żródłami majątku są:

1.
2.
3.
4.
5,
6.

składkiczłonkowskie,
dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własnośćlub będących w
użytkowaniu Stowarzyszenia,
dotacje,
darowizny, zapisy ispadki,
dochody z ofiarnościpublicznej
dochody z działalnościgospodarczej.

BA. /rł[r(,
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RozDzlAŁ

6

zrniana statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

§38
Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na
zasadach określonych w § 24 ust, 5 powyzej.

§39
1

,

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na
zasadach określonych w § 24 ust. 5 powyzej.

2. W razie

podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu

Stowarzyszenia, podejmuje ono jednocześnie uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia
oraz o celu, na który pżeznacza się majątek Stowarzyszenia.

'1.

§40
W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami
Stowarzyszenia są członkowie Zażądu,

2, W

razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza on jego

wyznaczając kwid atora.
l

likwidacją
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