STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA POMP CIEPŁA
I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działające na
Stowarzyszenie Pomp Ciepła.

podstawie

niniejszego

statutu

nosi

nazwę

Polskie

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.
§3
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.
Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych o podobnym profilu
i celach działania. Decyzję o przystąpieniu do tego typu organizacji podejmuje Walne Zebranie
członków (delegatów) w trybie przewidzianym w § 17 ust. 1 oraz § 16 ust. 1.
§4
Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
II. Cele stowarzyszenia i ich realizacja
§5
Podstawowe cele działania Stowarzyszenia to:
1) propagowanie wykorzystywania i upowszechnianie stosowania pomp ciepła;
2) promocja idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród społeczności lokalnych
oraz upowszechnianie najlepszych rozwiązań technicznych dotyczących tego
wykorzystania;
3) udzielanie porad i konsultacji w zakresie możliwości wykorzystania pomp ciepła;
4) upowszechnianie i wdrażanie europejskich idei integracyjnych poprzez tworzenie
konsorcjów z partnerami krajowymi i zagranicznymi dla wspólnej realizacji celów
i projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do zaopatrzenia
w ciepło i chłód.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) utworzenie i gromadzenie zbiorów dydaktycznych, zwłaszcza utworzenie biblioteki
wirtualnej oraz utrzymywanie kontaktów i wymianę zasobów z podobnymi ośrodkami
w kraju i na świecie;
2) podejmowanie działań integrujących środowiska lokalne i regionalne wokół celów
Stowarzyszenia, inicjowanie wymiany doświadczeń w planowaniu i wdrażaniu rozwoju
zrównoważonego w odniesieniu do energetyki;
3) prowadzenie działalności wydawniczej, zmierzającej do promocji idei objętych celami
Stowarzyszenia oraz promocji samego Stowarzyszenia;
4) nawiązywanie i utrzymywanie różnych form współpracy z krajowymi i zagranicznymi
ośrodkami edukacyjnymi i badawczymi;
5) podejmowanie inicjatyw, działań i projektów, w tym badawczych i szkoleniowych, które
służą szeroko pojętemu rozwojowi zastosowań pomp ciepła;
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nawiązywanie i utrzymywanie różnych form współpracy z innymi partnerami, którym
bliskie są cele Stowarzyszenia takimi jak: organizacje samorządowe (izby gospodarcze
i przemysłowo-handlowe różnych szczebli), samorządy i administracje lokalne
i regionalne, organizacje pozarządowe polskie i zagraniczne;
7) inicjowanie i opracowywanie projektów przedsięwzięć oraz inicjowanie i prowadzenie
działalności gospodarczej, zmierzających do zapewnienia środków finansowych na
działalność statutową;
8) fundowanie stypendiów badawczych, naukowych i szkolnych;
9) podejmowanie i wspieranie inicjatyw legislacyjnych w zakresie związanym z celami
statutowymi Stowarzyszenia poprzez wyrażanie opinii z zachowaniem trybu
postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego ze standardami
Unii Europejskiej.
6)

III. Członkowie
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających. Członkiem
zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, jak również
cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.
§8
Instytucje rozwoju regionalnego oraz inne osoby prawne, deklarujące pomoc w realizacji
celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową, mogą być członkami wspierającymi
Stowarzyszenia. Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego statutu,
dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.
§9
1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych oraz w poczet członków wspierających
dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału właściwy ze względu na adres zamieszkania
kandydata, na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko
(nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu
oraz - gdy chodzi i osoby prawne - zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu, o podjęciu
uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku
o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się
postanowień sądu o zarejestrowaniu.
§ 10
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) brać udział w Walnym Zebraniu z głosem decydującym, a w razie zastąpienia Walnego
Zebrania przez Zebranie Delegatów mogą uczestniczyć w tym zebraniu tylko z głosem
doradczym;
2) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
3) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami
i działalnością Stowarzyszenia, żądać informacji o sposobie ich załatwienia;
4) brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach,
szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
2. Postanowienia ust. 1 pkt. 3 i 4 stosują się również do członków wspierających.
3. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu (Zebraniu Delegatów)
z głosem doradczym.
§ 11
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Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3) stosować się do statutu Stowarzyszenia,
4) opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających - spełniać inne
zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia,
5) przyczyniać się do wzbogacania zbiorów w bibliotece wirtualnej,
6) pozyskiwać członków wspierających. ,
§ 12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) śmierci członka,
2) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3) wykreślenia z listy członków.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek
nie spełnia wymagań ustawowych albo zalega z płatnością składek i mimo wezwania,
świadczenia tego nie spełnia, albo w sposób zawiniony narusza inne obowiązki statutowe.
3. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału
właściwy ze względu na adres zamieszkania członka. Od uchwały tej członek może się
odwołać w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, do Walnego Zebrania.
4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków
wspierających.
V. Władze i organizacja Stowarzyszenia
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna
2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia, nie licząc członków wspierających, przekroczy
100 osób, Walne Zebranie zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu
przysługują kompetencje Walnego Zebrania; kadencja delegatów trwa 1 rok. Jeden delegat
jest wybierany na 10 członków. Szczegółowy regulamin wyboru delegatów ustali Zarząd.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie
w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział
w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym, zgodnie z trybem
wskazanym w § 16 ust. 1 i w § 17 ust.1.
§ 14
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3) wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej
Stowarzyszenia,
4) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Głównego o wykreślenie z listy członków,
5) określenie wysokości składki członkowskiej,
6) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
7) dokonywanie zmian w statucie,
8) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
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9) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości
innych władz Stowarzyszenia.
§ 15
1.

2.

3.
4.

5.

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 14 ust. 2,
pkt. 1, 2, 3 i 5.
Na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Stowarzyszenia
określających sprawy wymagające rozpatrzenia, Zarząd Główny powinien zwołać
Nadzwyczajne Walne Zebranie; Zebranie takie może zwołać również Zarząd
z własnej inicjatywy.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od upłynięcia roku
od poprzedniego Walnego Zebrania, albo nie zwoła Zebrania Nadzwyczajnego w ciągu 30
dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny
sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym
terminem.
Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
§ 16

1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
1) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków
(delegatów),
2) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków (delegatów).
§ 17
Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz § 25 pkt. 1 ust. 4 uchwały Walnego
Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy jej określaniu uwzględnia się
tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie się
za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
3. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.
1.

§ 18
Rada Programowa jest organem opiniodawczym Stowarzyszenia.
2. Członkami Rady Programowej mogą być również osoby fizyczne nie będące członkami
Stowarzyszenia, z wyjątkiem Sekretarza Rady.
3. Kandydatów na członków Rady Programowej mogą zaproponować członkowie wspierający
Stowarzyszenia, przy czym każdy z członków wspierających może zaproponować jedną
osobę. Sekretarza Rady Programowej powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Rada Programowa wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady.
5. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata.
6. Regulamin Rady Programowej jest stanowiony przez Walne Zebranie. Pierwsze posiedzenie
Rady danej kadencji zwołuje Sekretarz Rady.
1.

§ 19
Do zadań Rady Programowej należy:
1) opiniowanie projektów programu rozwoju Stowarzyszenia,
2) konsultowanie wniosków i opinii Zarządu Stowarzyszenia kierowanych do instytucji
rządowych oraz organizacji zagranicznych w sprawie środków finansowych
przeznaczonych na realizację programów regionalnych,
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3) wypowiadanie się we wszystkich sprawach należących do zakresu zadań
Stowarzyszenia, przedłożonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.
§ 20
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z 4-6 osób, w tym w jego skład wchodzą:
Prezes, Wiceprezes, sekretarz i skarbnik. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne
Zebranie.
2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Stowarzyszenia,
którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
§ 21
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
4) współdziałanie z Radą Programową Stowarzyszenia,
5) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Stowarzyszenia oraz określanie zasięgu ich
działania i siedziby,
6) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
10) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie,
11) zawieszanie czynności Zarządów Oddziałów lub ich poszczególnych członków, jeżeli
ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, statutu bądź uchwałami władz
Stowarzyszenia; w razie zawieszenia Zarządu Oddziału Zarząd Główny powołuje
Zarząd Oddziału Tymczasowy pełniący funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu
Oddziału przez Walne Zebranie Oddziału.
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go
Wiceprezes.
§ 22
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
miesiące.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w zakresie zarządzania określa regulamin
Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym
majątkiem przez Zarząd,
3) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi,
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie,
6) nadzorowanie Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
§ 24
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Komisja Rewizyjna składa się z 3÷5 członków i wybiera ze swojego składu
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności
kontrolnych określa regulamin Komisji.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50%
członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzygający jest głos
przewodniczącego Komisji.
1.

§ 25
1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w §13 ust. 3, uważa
się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych
władz,
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) zrzeczenia się udziału w tych władzach,
4) odwołania przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji
Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną liczbą głosów.
2. W wypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie
może zgłosić każdy członek (delegat) biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa
ta nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których
członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz
uzyskały kolejno największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50 %
członków tych organów.
V.

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – Oddziały i ich władze
§ 26

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje Oddziały.
Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób
deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub członków Stowarzyszenia.
2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
- zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego
członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
- złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
§ 27
1. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału
2) Zarząd Oddziału
3) Komisja Rewizyjna Oddziału
2. Postanowienia § 13 ust. 3, § 22 ust. 3, § 24 ust. 3 i § 25 stosuje się odpowiednio
Walne Zebranie Członków Oddziału
§ 28
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 29
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Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) uchwalenie programów działania Oddziałów,
2) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Oddziału oraz członków władz Oddziału,
3) wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielenie lub odmowa
udzielenia absolutorium ustępującym władzom,
5) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału o wykreśleniu z listy członków.
§ 30
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania
Oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 31
Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków
o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed
wyznaczonym terminem.
§ 32
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Głównego,
3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek co najmniej 33% uprawnionych do głosowania członków
zwyczajnych Oddziału.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Oddziału w ciągu 4 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1
pkt 2, 3 i 4.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału,
w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest
Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
5. Postanowienia § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Zarząd Oddziału
§ 33
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie
z uchwałami władz nadrzędnych.
§ 34
1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa oraz 4 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu
Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: 2 Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
2 razy na kwartał.
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3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania
wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład
oraz zadania.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 3 członków Zarządu Oddziału, w terminie 10 dni od zgłoszenia
wniosku.
5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez Prezesa Zarządu Oddziału,
funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału.
§ 35
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu
Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2) określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,
3) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
4) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
6) organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
7) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
8) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu
niewypełniania obowiązków określonych w § 11 bądź z przyczyn wskazanych w § 12
ust. 2.
9) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
10) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania
Oddziału,
11) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału
oraz na Zebraniu Delegatów.
§ 36
Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez
te Zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.
Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 37
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowanie kontroli działalności
Zarządu Oddziału.
§ 38
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu
wybierają ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego
i Sekretarza.
§ 39
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości
i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych
dotyczących działalności statutowej i finansowej,
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4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał
Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz
nadrzędnych,
5) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej
działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi
Oddziału.
§ 40
Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu
Oddziału co najmniej jeden raz w roku.
§ 41
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
§ 42
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
§ 43
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin
uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez
Główną Komisję Rewizyjną.
§ 44
Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia,
określając jego organizację i zakres czynności.
VI.

Majątek Stowarzyszenia
§ 45

1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek,
świadczeń członków wspierających, darowizn, subwencji i własnej działalności
gospodarczej.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność
gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.
§ 46
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania..
2. Do dokonywania czynności prawnych, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych,
w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu
Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenie
§ 47
Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
w trybie określonym w §16 ust. 2 i §17 ust. 2.
§ 48
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1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik
i Sekretarz Stowarzyszenia.
VIII. Przepisy końcowe
§ 49
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79,
poz. 855).
(Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie PSPC w dniu 28. maja 2012 r.)

