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STATUT STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH WYTWÓRCÓW ENERGII 

SKOJARZONEJ (tekst jednolity, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, sygn. WA.XII.NS-REJ.KRS/014050/12/903 z dnia 28.09.2012 r.) 

 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii 

Skojarzonej i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem (dalej 

„Stowarzyszenie”). 

 

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy  

z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., nr 20, poz. 104, 

 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba 

mieści się w Gliwicach. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami  

o tym samym lub podobnym celu działania. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników, a także zlecać opracowanie ekspertyz, opinii 

oraz innych opracowań wytypowanym specjalistom. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 6 

Celami statutowymi Stowarzyszenia jest: 

1. Zapewnienie nie dyskryminujących warunków działania niezależnych wytwórców energii 

skojarzonej, funkcjonujących poza sektorem zawodowych przedsiębiorstw 

elektroenergetycznych. 
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2. Budowa partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego między innymi ciepłownictwo, 

gazownictwo i gminy, ukierunkowanego na rozwój kogeneracji rozproszonej we 

współdziałaniu z operatorami systemów rozdzielczych w elektroenergetyce. 

3. Tworzenie poprzez rozwój kogeneracji rozproszonej, warunków wdrożenia w Polsce 

technologii wodorowych. 

§ 7 

Stowarzyszenie  będzie w szczególności w swoim działaniu uwzględniać:  

1. Politykę energetyczną polskiego rządu.  

2. Dyrektywę 2004/8/WE i inne dokumenty Unii Europejskiej dotyczące rozproszonego 

wytwarzania energii skojarzonej. 

3. Dyrektywy 2009/28/WE oraz 2010/31/WE i inne dokumenty Unii Europejskiej, takie jak 

np. Mapa Drogowa 2050, dotyczące nowych kierunków rozwoju energetyki. 

§ 8 

Cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:  

1. Występowanie do instytucji rządowych z wnioskami dotyczącymi zmian istniejących 

i tworzenia nowych aktów prawnych regulujących tematykę energii skojarzonej. 

2. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w celu zapewnienia 

warunków rozwoju sektora niezależnych wytwórców w obszarze energetyki skojarzonej, 

w szczególności obniżenia ryzyka regulacyjnego działalności niezależnych inwestorów 

w tym obszarze. 

3. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w celu popularyzacji 

energetyki skojarzonej oraz realizacji programów mających na celu wspieranie inicjatyw 

w zakresie rozwoju rynku takiej energii. 

4. Organizowanie sympozjów i konferencji naukowych o tematyce zgodnej z celami 

statutowymi Stowarzyszenia. 

5. Prowadzenie działań public relations w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III  

Działalność gospodarcza 

 

§ 9 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji 

celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

§ 10 

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest: 

1. Badania i analizy techniczne. 

2. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. 

3. Badanie rynku i opinii publicznej. 

4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 
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5. Działalność związana z organizacją targów i wystaw. 

6. Reklama. 

7. Działalność wydawnicza. 

8. Produkcja filmów i nagrań wideo. 

9. Działalność fotograficzna. 

10. Działalność poligraficzna.  

 

Rozdział IV  

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych. 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która akceptuje statutowe 

cele Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba prawna zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową bądź 

rzeczową. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w stowarzyszeniu  

za pośrednictwem upełnomocnionych przedstawicieli. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozproszonej 

energetyki skojarzonej rozwijanej przez niezależnych wytwórców, która wniosła wkład  

w rozwój idei bądź realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,  

na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wolę przystąpienia do Stowarzyszenia 

i zgodę na opłacanie składek członkowskich. 

2. Tytuł członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu, w drodze uchwały Walne 

Zebranie Członków. 

 

§ 14 

1. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia. 

2. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków przysługuje kandydatowi  

w terminie czternastu dni od daty powiadomienia prawo odwołania do Walnego Zebrania 

Członków, którego uchwała jest ostateczna. 

3. Odmowa przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia wymaga pisemnego 

uzasadnienia. 
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§ 15 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego, 

b) zgłaszania Zarządowi opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, 

c) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) regularnego opłacania składek członkowskich,  

c) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

1. Członek wspierający ma prawo do: 

a) praw określonych w § 15 ust. 1 lit. b i c, 

b) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym. 

2. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania obowiązków określonych  

w § 15 ust. 2. 

 

§ 17 

Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 16 ust. 1, a obowiązki tak jak 

wskazane w §15 ust. 2 lit. a i c. 

 

§ 18 

1. Wysokość składek członkowskich dla członków zwyczajnych ustala w drodze uchwały 

Walne Zebranie Członków. 

2. Wysokość składek członkowskich dla członków wspierających ustala w drodze uchwały 

Walne Zebranie Członków. Zarząd ma prawo do obniżenia wysokości tak ustalonej 

składki uwzględniając poziom przychodów członków wspierających. 

 

§ 19 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, 

b) śmierci członka zwyczajnego lub wspierającego bądź utraty osobowości prawnej 

przez członka wspierającego, 

c) skreślenia z listy członków w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego 

Statutu bądź z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 

przekraczający sześć miesięcy. 

2. Ustanie członkostwa przez skreślenie określone w ust.1 lit. c następuje w drodze uchwały 

Zarządu, od której członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 

Członków w terminie czternastu dni od daty powiadomienia o skreśleniu. 
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3. Uchwała Zarządu o ustaniu członkostwa przez skreślenie wymaga pisemnego 

uzasadnienia. 

 

Rozdział V 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 20 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 21 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. 

2. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pochodzą z wyboru. 

3. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 22 

W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka Zarządu bądź członka Komisji 

Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez 

przeprowadzenie wyborów uzupełniających na wakujące stanowisko według zasad 

określonych § 21 ust. 3. 

 

§ 23 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz honorowi. 

 

§ 24 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczym jeden raz w roku 

obowiązkowo zwołuje Zarząd. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes lub Wiceprezes Zarządu względnie 

inny członek Stowarzyszenia wybrany w tym celu przez Walne Zebranie Członków. 

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia 

członków na piśmie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(z koniecznością potwierdzenia otrzymania poczty elektronicznej), co najmniej na 

czternaście dni przed terminem zebrania. 
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6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, oddanych przy obecności co najmniej połowy członków 

zwyczajnych, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Jeżeli na 

zwołanym Walnym Zebraniu Członków nie będzie można podjąć uchwały ze względu na 

brak wymaganego quorum, wówczas na kolejnym Walnym Zebraniu Członków 

zwołanym w celu podjęcia uchwał objętych poprzednim porządkiem obrad wymagane 

quorum przestaje obowiązywać. 

 

§ 25 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

a) uchwalenie statutu i jego zmian, 

b) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, 

c) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d) wybór i odwoływanie Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu, 

e) wybór i odwoływanie Członków Komisji Rewizyjnej, 

f) podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały o udzieleniu absolutorium 

dla ustępującego Zarządu, 

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

h) ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych oraz członków 

wspierających, 

i) nadawanie godności członka honorowego, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie 

nieruchomości, 

k) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji  

i zrzeszeń, 

l) rozpatrywanie innych spraw nie należących do kompetencji Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 

m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

 

§ 26 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. 

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 

trzech tygodni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 lit. b i c. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

§ 27 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem 

działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, 
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reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem 

Członków. 

2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów. 

3. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuuje się wybierając z pozostałych 

Członków Zarządu dwóch Wiceprezesów. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

5. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej dwóch członków zarządu. W przypadku równej liczby 

głosów prezes dysponuje decydującym głosem. 

6. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne 

Zebranie Członków. 

 

§ 28 

1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

d) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego, 

e) podejmowanie uchwał, za zgodą Walnego Zebrania Członków, w sprawie nabycia lub 

zbycia nieruchomości, 

f) prawo do obniżenia wysokości składek członkowskich dla członków wspierających 

uwzględniając poziom przychodów członków wspierających, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków, 

h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

i) organizowanie i prowadzenie działalności, w tym biura Stowarzyszenia, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, 

j) zawiązywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami, 

k) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w szczególności 

w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia. 

 

§ 29 

Do składania i przyjmowania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest 

Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwaj członkowie zarządu działający 

łącznie, jednakże do składania oświadczeń w zakresie spraw majątkowych o wartości 

przekraczającej dziesięć tysięcy złotych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający 

łącznie, bez względu na funkcję sprawowaną w tym organie. 

 

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli 

nad jego działalnością. 
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2. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób, w tym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuuje się wybierając ze 

swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych 

członków. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

7. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez 

Walne Zebranie Członków. 

 

§ 31 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia, w szczególności 

jego gospodarki finansowej, co do zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonych 

kontroli i żądanie wyjaśnień w kwestiach wzbudzających wątpliwości Komisji 

Rewizyjnej, 

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,  

a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 

d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd  

w terminie ustalonym statutem, 

e) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie (lub 

odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 

f) składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków oraz 

Zarządem. 

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze 

 

§ 32 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 33 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, 
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c) dochody z własnej działalności Stowarzyszenia, 

d) dochody z majątku Stowarzyszenia, 

e) dochody z ofiarności publicznej. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego 

roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez 

Zarząd, w ciągu czterech tygodni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na 

członka Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być również dotacje, które 

Stowarzyszenie może otrzymywać według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 34 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz dysponowania majątkiem Stowarzyszenia. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych  

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

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi 

zmianami). 

 


