STOWARZYSZENIE D/S ROZLICZANIA ENERGII

S TAT U T ( * )
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie d/s rozliczania energii , zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie
w społeczeństwie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego
poprzez racjonalną gospodarkę energią, w szczególności ciepłem w budynkach mieszkalnych
wielolokalowych, popularyzowania stosowanych metod i technologii dotyczących rozliczania
ciepła zgodnie z jego zużyciem, upowszechnianie nowoczesnych metod w tym zakresie oraz – w
miarę możliwości finansowych – wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i
jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ) zm. ustawą z dnia 25 września
2015 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1923 ) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość
prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony
( * ) Tekst jednolity – uwzględnia nowelizację wprowadzoną przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
w dniu 18.04.2016 r. Stanowi to wykonanie obowiązku zawartego w znowelizowanej ustawie Prawo o
stowarzyszeniach z dnia 25 września 2015 r.
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Rozdział II
Sposoby realizacji celów
§7
Określone w § 1 cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy
publicznej.
2. Wszechstronne propagowanie metod i technik dotyczących rozliczania energii, głównie
ciepła, zgodnie z faktycznym zużyciem.
3. Inicjowanie opracowywania projektów nowych lub zmiany istniejących aktów prawnych
dotyczących racjonalnej gospodarki energią, w szczególności ciepłem oraz opiniowanie
projektów aktów normatywnych dotyczących tego zagadnienia.
4. Angażowanie członków na rzecz propagowania wiedzy na temat oszczędzania energii i
ochrony środowiska poprzez organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń
w szczególności dla administratorów i zarządców zasobów mieszkaniowych.
5. Organizowanie pomocy odbiorcom mediów komunalnych poprzez dostarczanie im
profesjonalnych informacji o systemach rozliczania kosztów energii zgodnie z jej
zużyciem.
6. Prowadzenie różnorodnych działań promujących technologie umożliwiające oszczędzanie
mediów komunalnych, w szczególności ciepła a poprzez to ochronę środowiska
naturalnego.
7. Dokonywanie analiz problemów technicznych, organizacyjnych
i ekonomiczno-finansowych dot. oszczędzania ciepła oraz określanie wniosków
i postulatów związanych z działalnością członków.
8. Prowadzenie szkoleń na rzecz członków w zakresie doskonalenia systemów rozliczeń
ciepła zgodnie z jego zużyciem.
9. Współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są
zbieżne z celami Stowarzyszenia.
10. Współdziałanie z wydawnictwami branżowymi oraz wydawanie własnych publikacji
promujących racjonalną gospodarkę energią, w szczególności ciepłem.
11. Wykonywanie innych zadań, wynikających z aktualnych potrzeb członków
Stowarzyszenia.
§8
1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może
jednak zatrudniać pracowników, w tym własnych członków, do prowadzenia swoich
spraw. Za czynności związane z pełnioną funkcją, członkowie zarządu Stowarzyszenia
mogą otrzymywać wynagrodzenie.
2. Do realizacji zadań statutowych, Stowarzyszenie może korzystać z pomocy i opinii
doradców i ekspertów, których wiedza i doświadczenie może pomagać w realizacji tych
zadań. Za wykonanie zadań, osoby takie mogą otrzymywać wynagrodzenie..
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
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§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw
publicznych, prowadzi działalność zgodną z celami Stowarzyszenia określoną w § 1 oraz
przedstawi opinie (rekomendacje), co najmniej czterech członków-założycieli
Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
2. Członkowie założyciele posiadają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne.
§ 11
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół problemu rozliczania energii
zgodnie z jej zużyciem,
4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień
statutu,
6) regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
w szczególności:
1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
3) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
4) posiadać legitymację i nosić odznaki Stowarzyszenia,
5) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
6) korzystać nieodpłatnie z konsultacji i poradnictwa, które Stowarzyszenie stawia do
dyspozycji członków,
7) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§ 13
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia
woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
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3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. 2 – 7.
§ 14
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy kwartały,
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 7 członków Stowarzyszenia
z przyczyn określonych lit. a i b,
e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierć członka,
4) upadłość lub likwidację osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§ 15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka o wykluczeniu.
Odwołanie będzie rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Członków na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu, chyba, że odwołanie zostanie wniesione później niż na 14 dni przed planowanym
Walnym Zgromadzeniem.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu
nie stanowią inaczej.
§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub
częściej na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej lub grupę co
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

najmniej 7 członków zwyczajnych, powiadamiając o jego terminie, miejscu i
propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, faxem, pocztą
elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad.
W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może
być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować
bez względu na liczbę uczestników.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie zmian statutu,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia przez Stowarzyszenie do innych
organizacji krajowych lub zagranicznych,
i) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia przez Stowarzyszenie działalności
gospodarczej lub jej zaniechania,
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
l) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności
ponad połowy członków nie obowiązuje.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20
1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i od 1 do 3 innych członków
Zarządu.
3. Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu powołuje
i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Do Zarządu należy opracowywanie wszystkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych
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władz Stowarzyszenia.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3
członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
§ 22
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. 2 i 3
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji nowych
członków danego organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 23
1. Walne Zgromadzenie Członków może ustanowić Radę Programową Stowarzyszenia, podejmując w tej sprawie odpowiednią uchwałę.
2. Rada Programowa pełni funkcję doradczą i opiniującą w odniesieniu do planowanych i
realizowanych zadań statutowych Stowarzyszenia.
3. Radę Programową stanowią – delegowane przez członków wspierających – osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie systemów rozliczania kosztów
ogrzewania w budynkach.
4. Rada składa się z 5 do 7 osób. Do składu Rady Programowej wchodzi - jako jej przewodniczący – prezes zarządu Stowarzyszenia.
5. Rada zbiera się na posiedzeniach, co najmniej dwa razy do roku. Zebrania Rady Programowej są protokołowane.
6. Obsługę biurową Rady Programowej zapewnia zarząd Stowarzyszenia.
7. Decyzję o rozwiązaniu Rady Programowej lub o zmianie zakresu jej działania podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek prezesa zarządu Stowarzyszenia.
§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 25
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych
członków Zarządu działających łącznie.
2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej
Komisji lub pełnomocnik, powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
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§ 26
1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem.
Członkowie nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.
2. Za zaległości podatkowe Stowarzyszenia odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem
członkowie jego zarządu.
§ 27
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia lub
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
stowarzyszeniach.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

( podpis nieczytelny )

( podpis nieczytelny )

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS: 0000215281; data pierwszej rejestracji: 19.08.2004 r.
Nowelizacja niniejszego Statutu Stowarzyszenia dokonana została uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia
18.04.2016 r. ( podstawa: Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz
niektórych innych ustaw ).
Krajowy Rejestr Sądowy ( XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy ) zmian w rejestrze
dokonał w dniu 26.10.2017 r. – numer wpisu 9.
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