STATUT STOWARZYSZENIA „WODA W DOMU I W BIURZE”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie „Woda w Domu i w Biurze”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
stowarzyszeniem osób zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju przemysłu
napojów bezalkoholowych (wody, soki, napoje), w szczególności zaś propagowania
rozwoju branży wód w opakowaniach zwrotnych trzy i pięciogalonowych, a także
działaniem na rzecz rozwoju branży dystrybutorów filtrujących wodę (zwanych dalej
„dystrybutorami filtrującymi”).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.).
§2
1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§3
1. Podstawą działania organów Stowarzyszenia jest dążenie Członków do porozumienia i
konsensusu. Powyższe postanowienie nie uchybia postanowieniom niniejszego Statutu
dotyczącym zasadom funkcjonowania i podejmowania uchwał przez organy
Stowarzyszenia.
2. Za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia Członkowie nie pobierają wynagrodzenia.
3. Do prowadzenia spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia
można zatrudnić pracowników.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym lub takim samym profilu działalności.
2. Na przystąpienie do organizacji, o której mowa w ust. 1 jak również do wystąpienia z
niej wymagana jest zgoda udzielona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Aby uchwała o przystąpieniu i wystąpieniu była udzielona ważnie musi być podjęta
większością kwalifikowaną 2/3 głosów Członków biorących udział w Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie branży wód w opakowaniach zwrotnych trzy i pięciogalonowych oraz
branży dystrybutorów filtrujących na polskim rynku.

2. Wspieranie polskich producentów wód w opakowaniach zwrotnych trzy i
pięciogalonowych oraz podmiotów działających w branży dystrybutorów filtrujących,
zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
3. Reprezentowanie Członków w kontaktach z przedstawicielami organów administracji,
organizacji samorządowych, instytucji rządowych i społecznych.
4. Udzielanie Członkom pomocy związanej z ich działalnością produkcyjną i handlową.
5. Propagowanie najwyższych standardów produkcyjnych (jakość i higiena),
technologicznych, dystrybucyjnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej w
dziedzinie produkcji i dystrybucji wód w opakowaniach zwrotnych oraz dystrybutorów
filtrujących.
6. Propagowanie wśród przedsiębiorców związanych z przemysłem napojowym oraz
branżą dystrybutorów filtrujących wysokich standardów zarówno zawodowych jak i
etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu.
7. Obrona Członków Stowarzyszenia przed przejawami nieuczciwej konkurencji oraz
przed publikacjami medialnymi działającymi na szkodę poszczególnych Członków,
całego Stowarzyszenia lub Członków prowadzących określony rodzaj działalności
związanej z branżą wód w opakowaniach zwrotnych trzy i pięciogalonowych oraz
branżą dystrybutorów filtrujących.
8. Promowanie zdrowego stylu życia, a w szczególności wpływu wody na życie i zdrowie
człowieka.
9. Praca nad doskonaleniem warunków i urządzeń produkcyjnych, standaryzacją urządzeń
dozujących, butli i kapsli celem zapewnienia niezawodnej ich współpracy gwarantującej
zachowanie jakości wody, a także praca nad doskonaleniem dystrybutorów filtrujących.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń z zakresu wytwarzania (technologia i
produkcja) oraz dystrybucji wód i napojów, a także z zakresu związanego z branżą
dystrybutorów filtrujących.
2. Popieranie przedsięwzięć organizowanych przez inne podmioty, o ile tematyka tych
przedsięwzięć jest zgodna z celami Stowarzyszenia.
3. Udostępnianie materiałów naukowych, danych statystycznych (o ile nie stanowią
tajemnicy handlowej przedsiębiorców) pomiędzy Członkami Stowarzyszenia.
4. Stałą współpracę z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Rozlewniczy” z siedzibą w
Warszawie oraz innymi organizacjami branżowymi.
5. Prowadzenie działalności szkoleniowej, popularyzatorskiej i wydawniczej.
6. Urządzanie i prowadzenie giełd, targów, wystaw, oraz pokazów krajowych i
zagranicznych w zakresie wytwarzania i dystrybucji wód w opakowaniach zwrotnych
oraz w zakresie produkcji, sprzedaży lub wynajmu dystrybutorów filtrujących.
7. Stałą współpracę z wytwórcami, dystrybutorami, kooperantami, którzy są Członkami
Stowarzyszenia, a w szczególności z tymi, którzy trudnią się wytwarzaniem, handlem
produktami niezbędnymi do prowadzenia działalności związanej z branżą wód w
opakowaniach zwrotnych lub branżą dystrybutorów filtrujących, oferowaniem
niezbędnych usług, w tym:
- produkcją butli, kapsli, urządzeń służących do dozowania wody,
- wytwarzaniem maszyn i urządzeń do produkcji wody butelkowanej,
- zapewnieniem środków transportu lub ich specjalistycznych elementów służących do
przechowywania wody,

- zapewnieniem odpowiedniej jakości urządzeniom dozującym i dystrybutorom
filtrującym.
8. Stałą współpracę z zagranicznymi i krajowymi organizacjami branżowymi i
gospodarczymi.
9. Opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń przesłanych do konsultacji przez właściwe
podmioty.
10. Prezentowanie stanowiska branży wód w opakowaniach zwrotnych trzy i
pięciogalonowych oraz branży dystrybutorów filtrujących w kontaktach z partnerami
społecznymi.
11. Zajmowanie stanowiska w przypadkach szkodliwych publikacji medialnych jak również
bieżącą wymianę informacji pomiędzy Członkami Stowarzyszenia na temat wydarzeń w
branży wód butelkowanych oraz branży dystrybutorów filtrujących.
§7
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie służącym realizacji celów
statutowych.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.
§8
Przystępując do Stowarzyszenia Członkowie będący producentem lub dystrybutorem wody w
opakowaniach zwrotnych trzy i pięciogalonowych pisemnie deklarują, że:
1. Produkcję wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych trzy i pięciogalonowych
prowadzić będą zgodnie z certyfikowanym systemem HACCP lub legitymują się
aktualnym certyfikatem audytu organizacji autoryzowanej przez WE (Watercoolers
Europe).
2. Dystrybucję wody w opakowaniach zwrotnych trzy i pięciogalonowych oraz serwis
urządzeń dozujących wodę prowadzić będą zgodnie z wymaganiami Dobrych Praktyk
Higienicznych.
Przystępując do Stowarzyszenia Członkowie będący podmiotami działającymi w branży
dystrybutorów filtrujących pisemnie deklarują, że dystrybucję, montaż oraz serwis
dystrybutorów filtrujących prowadzić będą zgodnie z najwyższymi standardami oraz
wymaganiami Dobrych Praktyk Higienicznych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz handlowe
spółki osobowe.
2. Osoba prawna oraz handlowa spółka osobowa może być jedynie Członkiem
Wspierającym Stowarzyszenia.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy posiadający miejsce zamieszkania
na terytorium RP, jak również posiadający miejsce zamieszkania poza jej granicami.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych,
2. Członków Wspierających,
3. Członków Honorowych.
§ 11
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, posiadająca
rekomendację udzieloną jej w formie pisemnej przez przedsiębiorcę związanego z
branżą wód w dużych opakowaniach zwrotnych lub branżą dystrybutorów filtrujących,
w szczególności przez producenta, dystrybutora wody w dużych opakowaniach
zwrotnych, producenta lub dilera dystrybutorów filtrujących, ich dostawcę lub
kooperanta.
2. Rekomendacja zawiera zapewnienie, że osoba w niej wskazana poopiera cele
Stowarzyszenia i dołoży wszelkich starań, aby z zaangażowaniem realizować jego cele
statutowe.
3. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub handlowa spółka
osobowa – producent, dystrybutor, kooperant, dostawca związany z branżą wód w
dużych opakowaniach zwrotnych lub branżą dystrybutorów filtrujących, który popiera
cele statutowe Stowarzyszenia.
4. Członkowie Wspierający działają w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.
5. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która jako Członek Zwyczajny
wniosła szczególny wkład w działalność Stowarzyszenia oraz:
a. posiada stosowne doświadczenie zawodowe,
b. od wielu lat współpracuje z przemysłem rozlewniczym,
c. jest czynnie zaangażowana w działalność Stowarzyszenia,
d. posiada dorobek naukowy w zakresie produkcji i rozlewnictwa wód.
§ 12
1. Decyzję o przyjęciu Członków Zwyczajnych i Wspierających podejmuje – w formie
uchwały – Zarząd większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy jego Członków.
2. Przyjęcie do grona Członków Zwyczajnych lub Wspierających odbywa się na podstawie
złożenia pisemnej deklaracji zawierającej oświadczenie o przystąpieniu do
Stowarzyszenia i popieraniu jego celów, popartej przez dwóch Członków Zwyczajnych
lub dwóch Członków Wspierających i powzięcia stosownej uchwały, o której mowa w §
12 ust. 1. Wzór deklaracji ustali Zarząd Stowarzyszenia.
3. Nowo przyjmowany Członek Stowarzyszenia Zwyczajny lub Wspierający, jest
zobowiązany do zapłacenia opłaty wpisowej oraz do uiszczenia składki członkowskiej
za dany rok (obowiązuje wpłata całej kwoty, a nie proporcjonalnie do czasu
pozostawania Członkiem Stowarzyszenia w danym roku kalendarzowym). Opłata
wpisowa oraz składka członkowska powinny być wpłacone przez nowo przyjmowanego
Członka w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu, w której wyrażono
zgodę na przystąpienie kandydata do Stowarzyszenia. W przypadku, gdy doręczenie
uchwały nastąpiło wcześniej niż na 14 dni przed końcem pierwszego kwartału danego
roku kalendarzowego składka członkowska może zostać uiszczona do końca tego

kwartału. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określi w drodze uchwały
wysokość opłaty wpisowej oraz wysokość składki członkowskiej. Zarząd może zwolnić
nowo przyjętego Członka z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej za rok
kalendarzowy, w którym Członek został przyjęty do Stowarzyszenia.
4. Składki członkowskie wpłaca się do końca pierwszego kwartału każdego roku, z
zastrzeżeniem przepisu ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Zarząd na wniosek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nadaje status Członka
Honorowego osobie fizycznej. Kryteria określa § 11 ust. 5 niniejszego Statutu.
§ 13
1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki.
2. Członek Zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego,
b. uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
c. inspirowania statutowych działań Stowarzyszenia,
d. występowania do jego organów z wnioskami i postulatami,
e. korzystania z pomocy Stowarzyszenia przy realizacji zdań określonych w § 6
Statutu.
3. Członek Zwyczajny jest zobowiązany do:
a. przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
b. opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia,
c. aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
d. przestrzegania zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, zasad uczciwej
konkurencji oraz zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej.
4. Obowiązki wymienione w § 13 ust. 3 obejmują również Członków Honorowych oraz
Wspierających, z zastrzeżeniem, że Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłat, o
których mowa w § 13 ust. 3 lit. b.
5. Członkom Honorowemu oraz Wspierającemu przysługują prawa określone w § 13 ust. 2
lit. b – e.
§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w poniższych przypadkach:
a. śmierci Członka (Członek Zwyczajny i Honorowy),
b. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie,
c. likwidacji Członka Wspierającego,
d. skreślenia z listy Członków z powodu nieuregulowania składek członkowskich
za okres trzech miesięcy lub utraty warunków koniecznych dla uzyskania
członkostwa,
e. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu,
regulaminów, niestosowania się do uchwał powziętych przez statutowe ograny
Stowarzyszenia,
f. pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą organu, który członkostwo nadał.
2. Członek, którego członkostwo ustało z powodów określonych w ust. 1 lit. d – f, nie
może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia przez okres dwóch lat od
ustania jego członkostwa.

§ 15
1. W przypadkach określonych w § 14 ust. 1 lit. d – f, o usunięciu ze Stowarzyszenia
orzeka Zarząd podejmując stosowną uchwałę.
2. Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia w formie pisemnej Członka o jego
skreśleniu lub wykluczeniu podając uzasadnienie tej decyzji.
3. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od
chwili doręczenia uchwały.
4. Walne Zebranie – w pierwszym możliwym terminie - podejmuje decyzję odnośnie
uwzględnienia lub nieuwzględnienia odwołania większością kwalifikowaną 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy liczby Członków Stowarzyszenia.
5. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. Odwołanie od niej nie przysługuje.
6. Jeżeli w trakcie przeprowadzenia procedury odwoławczej nie jest możliwe uzyskanie
większości kwalifikowanej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby
Członków Stowarzyszenia, decyzja Zarządu o wykluczeniu Członka jest bezskuteczna.
7. W trakcie przeprowadzania procedury odwoławczej od decyzji Zarządu wykluczającej
Członka, Członkowi przysługują pełne prawa i obowiązki.
Rozdział IV
Struktura Organizacyjna
§ 16
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia spośród wszystkich Członków bezwzględną większością głosów w
głosowaniu tajnym.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odwołać w każdej chwili Członków
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
3. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu skutkuje odwołaniem z organów Stowarzyszenia.
4. Uchwały organów Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania.
5. Głosowanie na posiedzeniach organów Stowarzyszenia jest jawne, jeżeli jeden z
Członków organu nie zażąda innej formy głosowania. W przypadku zgłoszenia takiego
wniosku o sposobie głosowania decydują stosowne organy zwykłą większością głosów.
6. Głosowania na posiedzeniach organów Stowarzyszenia, o ile dotyczą one wyboru i
odwołania jego organów jak również jego poszczególnych Członków są tajne.
7. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w zależności, którego z tych organu głosowanie
dotyczy.
8. W przypadku głosowania tajnego ust. 7 § 17 nie stosuje się.

§ 18
1. W przypadku odwołania z funkcji lub utraty członkostwa na skutek śmierci,
wykluczenia, lub ustąpienia Członka organowi przysługuje prawo dokooptowania
Członka.
2. Do skutecznego dokooptowania Członka wymagana jest bezwzględna większość
głosów danego organu w obecności co najmniej trzech Członków Zarządu – w
przypadku dokooptowania Członka Zarządu, lub dwóch członków Komisji Rewizyjnej
– w przypadku dokooptowania Członka Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Członka dokooptowanego upływa wraz z zakończeniem kadencji organu, do
którego został wybrany.
4. Liczba dokooptowanych Członków nie może przekroczyć połowy liczby Członków
danego organu wybranych uchwałą podjętą przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
5. Do ważności aktu kooptacji wymaga się, aby została ona zatwierdzona uchwałą
najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia większością kwalifikowaną
2/3 głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy liczby Członków
Stowarzyszenia.
6. Jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie zatwierdzi – w formie uchwały –
osoby dokooptowanej przez dany organ, wtedy osoba ta jest automatycznie odwołana z
zajmowanej funkcji.
7. Na miejsce odwołanej osoby Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje
innego kandydata.
8. Wszystkie czynności dokonane przez osobę odwołaną pozostają w mocy.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
§ 19
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W obradach Walnego Zebrania biorą udział:
a. Członkowie Zwyczajni – dysponują głosem stanowiącym,
b. Członkowie Wspierający, Honorowi – dysponują głosem doradczym,
c. zaproszeni goście – bez głosu stanowiącego i doradczego.
3. Termin, miejsce, porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustala
Zarząd i powiadamia wszystkich Członków co najmniej na 30 dni przed terminem jego
rozpoczęcia.
Powiadomienie o terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia może nastąpić:
- w formie listu poleconego przesłanego na adres siedziby Członka,
- w formie faksu przesłanego na adres siedziby Członka,
- w formie listu wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Członka
Stowarzyszenia.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w obecności:
a. pierwszym terminie zgodnie z liczbą określoną w § 17 ust. 4,
b. w drugim terminie, który może być wyznaczony niezwłocznie po pierwszym
terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku podjęcia uchwały odnośnie zmian Statutu Stowarzyszenia lub jego
rozwiązania § 19 ust. 4 lit b nie ma zastosowania.

6. Członkowie mogą być reprezentowani na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się do końca marca.
3. Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala Regulamin prowadzenia
obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący
wybrany na początku każdego Zebrania przez uczestniczących w nim Członków.
5. Przewodniczący wybiera spośród Członków Protokolanta, który sporządza protokół z
przebiegu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
6. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności kiedy wymaga tego dobro
Stowarzyszenia można zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na uzasadniony i stosownie umotywowany wniosek co najmniej 15 Członków
Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się w terminie do 50
dni od dnia powzięcia przez Zarząd informacji o woli zwołania Zebrania przez
wnioskujące organy. W tym przypadku znajdują zastosowanie przepisy § 19 ust. 3.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia realizuje porządek obrad
ustalony w zawiadomieniu o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia. Nie dopuszcza się zmian w porządku obrad. W przypadku określonym
w § 20 ust. 7 lit. b – c termin, miejsce i porządek obrad określa organ wnioskujący.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a. ustalanie priorytetów w działalności Stowarzyszenia,
b. ustalanie wysokości wpisowego oraz wysokości składek członkowskich,
c. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
d. wybór i odwołanie Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, przy czym wybór
Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej może również nastąpić na zebraniu
założycielskim Stowarzyszenia,
e. rozpatrywanie odwołania od wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do § 15,
f. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,
h. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub przez
jego Ograny,
j. podejmowanie uchwał związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
k. podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji
krajowych i zagranicznych,
l. zatwierdzanie absolutorium z działalności Stowarzyszenia stosownie do § 25 lit. g.

Zarząd
§ 22
1. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym jednego Prezesa. Zarząd może wybrać ze
swojego grona nie więcej niż 3 Wiceprezesów. Wybór Wiceprezesów nie jest
obowiązkowy.
2. Prezes jest wybierany na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, zaś
Wiceprezesów na wniosek Prezesa wybiera ze swego grona Zarząd. Powyższe
nominacje wymagają podjęcia stosownej uchwały przez uprawnione organy (wymagana
jest zwykła większość).
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata z zastrzeżeniem § 17 ust. 2. Po upływie kadencji Członek
Zarządu może zostać wybrany na kolejną kadencję.
4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, w szczególności zaś realizuje uchwały
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania
zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających
łącznie.
7. Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
8. Sposób działania Zarządu określa Regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony w
drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
9. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. W uzasadnionych przypadkach można to prawo
delegować na wiceprezesa lub innego upoważnionego przez Prezesa Członka Zarządu.
Do ważności upoważnienia wymagana jest jego pisemna forma.
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokolanta ze swego grona wybiera Zarząd.
Jednakże sporządzanie protokołu można - za zgodą Zarządu - powierzyć pracownikowi
Stowarzyszenia.
12. Protokół podpisuje Prezes Zarządu.
13. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego Członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
a. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
b. uchwalanie regulaminu Zarządu,
c. planowanie budżetu Stowarzyszenia i przedstawienie go do zatwierdzenia na
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
d. przedstawianie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
e. zapewnienie warunków do prawidłowego działania Stowarzyszenia (siedziba,
zatrudnienie pracownika, wyposażenie biura itp.),
f. prowadzenie - poprzez zatrudnionego pracownika - bieżącej obsługi
Stowarzyszenia (archiwizacja pism, protokołów z posiedzeń organów
Stowarzyszenia, prowadzenie korespondencji, obsługa strony internetowej),
g. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
h. powoływanie zespołów roboczych,
i. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich zgodnie z § 15 Statutu,

j.

wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o nadanie lub
pozbawianie godności Członka Honorowego.

Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybieranych na kadencję przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata z zastrzeżeniem ust. 2 § 17.
4. Po upływie kadencji można być ponownie wybranym na następną kadencję.
5. Komisja Rewizyjna może wybrać ze swego grona Przewodniczącego.
§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola nad działalnością Stowarzyszenia,
b. przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych,
c. prawo żądania od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, jeżeli Zarząd zaniechał wykonywania swoich statutowych
obowiązków,
d. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
e. zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile Zarząd
Stowarzyszenia nie zwoła go zgodnie z przepisami określonymi w Statucie,
f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia,
g. składanie wniosków o udzielenie lub też w uzasadnionych przypadkach o nie
udzielenie absolutorium organom Stowarzyszenia,
h. w przypadkach określonych w § 25 lit. c – e termin, miejsce i porządek obrad
określa Komisja Rewizyjna.
§ 26
1. Reprezentantowi Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do uczestniczenia w
posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą zasiadać w Zarządzie Stowarzyszenia.
3. Osoba zasiadająca w Komisji Rewizyjnej powinna się cieszyć nieposzlakowaną opinią
wśród Członków Stowarzyszenia oraz przestrzegać zasad etycznych w prowadzeniu
działalności gospodarczej.
4. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem na przestępstwo popełnione umyślnie nie
może być członkiem Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 27
1. Do majątku Stowarzyszenia zalicza się w szczególności:
a. nieruchomości,
b. ruchomości,
c. środki pieniężne,
d. dobra niematerialne i prawne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a.
b.
c.
d.
e.

ze składek członkowskich,
opłat wpisowych,
z zapisów, darowizn, spadków, dotacji,
wpływów z działalności gospodarczej i statutowej,
dochodów z nieruchomości i ruchomości, które stanowią własność Stowarzyszenia,
lub którymi ono rozporządza na podstawie stosownej umowy.
§ 28

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podjęcia
uchwały na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia większością
kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.
2. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być
przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia tylko wtedy, jeżeli
takie punkty zostały ujęte w porządku obrad dostarczonym Członkom stosownie do § 19
ust. 3.
3. W sprawach związanych z likwidacją Stowarzyszenia stosuje się stosowne przepisy
zawarte w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o Stowarzyszeniach.
4. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
określa:
a. sposób jego przeprowadzenia,
b. sposób zabezpieczenia majątku Stowarzyszenia,
c. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Statut został przyjęty uchwałą założycieli Stowarzyszenia w dniu 19 kwietnia 2007 r. i
zmieniony uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 5 lipca 2007 r., 22
grudnia 2010 r., 18 listopada 2011 r. oraz 17 grudnia 2013 r.

