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Preambuła
W celu popierania wymiany naukowej, w zakresie działań dotyczących użytkowania energii oraz
kształtowania społecznych ocen polityki energetycznej w warunkach szerokiej i swobodnej wymiany
opinii na forum krajowym i międzynarodowym tworzy się Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki
Energetycznej Polski.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

2.
3.

Stowarzyszenie działa pod nazwą „Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski”
(dalej „Stowarzyszenie”) i jest dobrowolnym, apolitycznym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
działającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów o stowarzyszeniach oraz
niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§2

1.
2.

3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowana swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji, w tym międzynarodowych,
o pokrewnym profilu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
§3

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Do prowadzenia spraw
związanych z działalnością statutową może zatrudniać pracowników.
§4
1.

Stowarzyszenie może w swojej działalności używać:
a) skrótu: SGEP lub PAEE,
b) nazwy w tłumaczeniu na języki obce, w tym: angielski – Polish Association for Energy Economics;
hiszpański – Asociación Polaca para la Economía Energética; rosyjski – Польская ассоциация
по экономике энергетики; niemiecki – Polnischer Verband für Energiewirtschaft; włoski –
Associazione Polacca per l'Energia Economia.

2.
3.

Stowarzyszenie w swojej działalności posługuje się własnym znakiem graficznym (logo), który
przedstawiony jest w rozdziale VIII niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, odznak i
druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§5
1.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest stworzenie apolitycznego, interdyscyplinarnego forum
wymiany myśli, idei i doświadczeń w dziedzinie gospodarki energetycznej poprzez inspirowanie,
inicjowanie, realizowanie oraz rozwijanie różnych form wszechstronnej współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami, ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi oraz administracją
publiczną i samorządową.

2.

Cel nadrzędny uzupełniają cele cząstkowe:
1)
2)
3)
4)

5)
3.

4.

prowadzenie dyskusji naukowo-technicznej i wymiany informacji na temat aktualnych
problemów gospodarki i polityki energetycznej (w kraju i za granicą),
promowanie działań w zakresie innowacji w sektorze paliwowo-energetycznym oraz
ekonomiki energetyki,
popularyzacja w społeczeństwie rezultatów prowadzonej polityki energetycznej oraz
istniejących możliwości dalszej racjonalizacji problemów energetycznych,
działanie na rzecz konsumentów, producentów, dystrybutorów i sprzedawców nośników
energii oraz jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni, a w szczególności członków
wspierających,
dokonywanie i prezentowanie ocen działań i rezultatów polityki energetycznej oraz
inicjowanie działań w tym zakresie.

Cel towarzyszący stanowi szerokie zaangażowanie studentów ukierunkowanych na karierę w
obszarze sektora paliwowo-energetycznego oraz stworzenie młodym ludziom warunków rozwoju
w profesjonalnym środowisku co, w konsekwencji, umożliwi zbudowanie kompetentnej kadry dla
branży paliwowo-energetycznej (i branż pokrewnych) gotowej sprostać wyzwaniom
zmieniającego się dynamicznie otoczenia.
Dodatkowym celem Stowarzyszenia jest wypracowanie najlepszych praktyk, wzorców
i schematów postępowania w zakresie wspierania oraz opiniowania polityki energetycznej kraju z
punktu widzenia standardów efektywności ekonomicznej.
§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)

2)
3)
4)

organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, odczytów, konsultacji,
szkoleń, wykładów, warsztatów oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych
spotkaniach specjalistów z zakresu szeroko pojętej gospodarki i polityki energetycznej,
prowadzenie szkoleń, kursów i innych form kształcenia w zakresie szeroko rozumianej
ekonomiki sektora paliwowo-energetycznego kraju,
współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i
przedsiębiorstwami wspierającymi rozwój gospodarki energetycznej,
wydawanie oraz publikowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
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5)

6)

inicjowanie i opiniowanie uregulowań prawnych w zakresie gospodarki energetycznej oraz
przekazywanie organom administracji rządowej i samorządowej opinii, wniosków i
postulatów, z poszanowaniem nadrzędnej zasady apolityczności Stowarzyszenia,
prowadzenie serwisu internetowego Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§7
1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, przy czym osoba prawna może
być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.

2.

Członkowie Stowarzyszenia będący osobami fizycznymi dzielą się na:
1)
2)
3)
4)

3.

Członków Zwyczajnych,
Członków Honorowych,
Kandydatów,
Członków Młodszych.

Osoby fizyczne muszą być pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być
pozbawione praw publicznych.
§8

1.

2.
3.
4.

5.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która legitymuje się
dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub równorzędnych, zainteresowana
problematyką szeroko rozumianej gospodarki energetycznej, ekonomiki energetyki oraz polityki
energetycznej, która akceptuje Statut Stowarzyszenia i pracuje dla realizacji jego celów oraz:
— odbędzie nie krótszy niż trzymiesięczny staż kandydacki (Kandydat Stowarzyszenia),
— uiści opłatę rejestracyjną,
— wstąpi do International Association for Energy Economics („IAEE”) jako członek IAEE
(„Członkowie Stowarzyszeni IAEE”).
Uchwałę w sprawie przyjęcia Członka Zwyczajnego podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością
głosów.
Po przyjęciu nowego Członka Zwyczajnego Zarząd niezwłocznie informuje zainteresowanego i
umieszcza jego imię i nazwisko na liście Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nowo przyjęty Członek Zwyczajny pełnię praw związanych z działalnością statutową uzyskuje po
zakończeniu Walnego Zebrania, na którym został wybrany i po wpisie na listę Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia.
W przypadku braku uiszczenia opłaty rejestracyjnej i składki członkowskiej za dany rok w terminie
trzech miesięcy od daty przyjęcia, uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie traci moc.
§9

1.

Członek Zwyczajny ma prawo:
1)
2)

czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia,
uczestnictwa we wszelkich innych formach działalności Stowarzyszenia związanych z
realizacją celów statutowych,
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3)
4)
5)
2.

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach
określonych w Statucie oraz uchwałach organów Stowarzyszenia,
korzystania z urządzeń, banku informacji, wydawnictw, poradnictwa i fachowych szkoleń
prowadzonych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego
działalnością i otrzymania informacji o sposobie ich załatwienia.

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1)
2)
3)
4)

przestrzegać zapisów Statutu, Kodeksu Etyki oraz uchwał Organów Stowarzyszenia,
terminowo opłacać składki członkowskie,
dbać o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,
terminowo opłacać składki na rzecz IAEE.
§10

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

7.

Walne Zebranie zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu lub na wniosek ½ Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia może nadać Członkostwo Honorowe.
Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla
Stowarzyszenia. Osoba ta nie musi być Członkiem Stowarzyszenia.
Po przyjęciu nowego Członka Honorowego, Zarząd niezwłocznie informuje zainteresowanego i
umieszcza jego imię i nazwisko na liście Członków Honorowych Stowarzyszenia.
Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty rejestracyjnej oraz składek
członkowskich.
Członek Honorowy posiada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego, za wyjątkiem biernego prawa
wyborczego w wyborach do Zarządu Stowarzyszenia.
Członek Honorowy może brać udział z głosem doradczym w statutowych pracach Stowarzyszenia,
w tym w pracach Organów Stowarzyszenia, których nie jest członkiem, na zaproszenie
przewodniczących tych Organów.
Godność Członka Honorowego może zostać odebrana w drodze uchwały Walnego Zebrania.
Procedura taka może być przeprowadzona wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek
Komisji Etyki.
§11

1.

2.
3.

Kandydaci i Członkowie Młodsi zorganizowani są w ramach dwóch odrębnych Sekcji stałych
Stowarzyszenia:
1) Kandydatów,
2) Członków Młodszych.
Członkowie Sekcji stałych wyłaniają spośród siebie Przewodniczących i działających w ich
zastępstwie Wiceprzewodniczących.
Jedynie Przewodniczący Sekcji stałych posiadają czynne prawo wyborcze i mogą uczestniczyć jako
obserwatorzy w pracach Zarządu Stowarzyszenia.
§12

1.

2.

Kandydatem Stowarzyszenia może zostać osoba, która wyrazi wolę uczestnictwa
w Stowarzyszeniu poprzez złożenie deklaracji członkowskiej, uzyskanie rekomendacji dwóch
Członków Zwyczajnych oraz zobowiązanie się do terminowego opłacania składek członkowskich.
Uchwałę w sprawie przyjęcia Kandydata podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością
głosów.
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3.
4.

Po przyjęciu nowego Kandydata, Zarząd niezwłocznie informuje zainteresowanego i umieszcza
jego imię i nazwisko na liście Kandydatów Stowarzyszenia.
Nowo przyjęty Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz składki
członkowskiej za dany rok. W przypadku braku uiszczenia opłaty i składki w terminie trzech
miesięcy od daty przyjęcia, uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Kandydatów traci moc.
§13

1.

2.
3.

4.

Członkiem Młodszym może zostać każda osoba fizyczna, która nie ukończyła 30 roku życia i wyrazi
wolę uczestnictwa w Stowarzyszeniu poprzez złożenie deklaracji członkowskiej oraz uzyska
rekomendację dwóch Członków Stowarzyszenia. Uchwałę w sprawie przyjęcia Członka Młodszego
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
Po przyjęciu nowego Członka Młodszego Zarząd niezwłocznie informuje zainteresowanego i
umieszcza jego imię i nazwisko na liście Członków Młodszych.
Nowo przyjęty Członek Młodszy zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej. W
przypadku braku uiszczenia tej opłaty w terminie trzech miesięcy od daty przyjęcia, uchwała
Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Młodszych traci moc.
Członek Młodszy może aplikować o status Członka Zwyczajnego po spełnieniu wymogów
przedstawionych w §8.
§14

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z
przepisami obowiązującymi obywateli polskich, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów określonych w
Statucie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§15
Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna.
Członek Wspierający, w postaci osoby prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego
Przedstawiciela.
Przyjęcie Członka Wspierającego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu
Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
Po przyjęciu nowego Członka Wspierającego, Zarząd niezwłocznie informuje daną osobę fizyczną
lub prawną i umieszcza jej dane na liście Członków Wspierających.
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, w tym wysokość świadczeń, Członkowie Wspierający
ustalają z Zarządem.
Członek Wspierający czy to jako osoba fizyczna czy prawna – poprzez swego Przedstawiciela –
posiada prawa i obowiązki identyczne jak Członkowie Zwyczajni, z zastrzeżeniem, że nie posiada
biernego prawa wyborczego do Organów Stowarzyszenia, ale może uczestniczyć w obradach
Zarządu z głosem doradczym.
§16

1.

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1)
2)
3)
4)

2.

dobrowolnej rezygnacji,
śmierci,
utraty osobowości prawnej (Członek Wspierający posiadający osobowość prawną),
wykluczenia uchwałą właściwego Organu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Etyki.

Wykluczenie Członka, z zastrzeżeniem ust. 3, następuje w przypadku:
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1)
2)
3)
3.

4.
5.

6.

7.

rażącego naruszenia zasad etyki Stowarzyszenia, w tym jego dobrego imienia i działania na
jego szkodę,
postępowania niezgodnego ze Statutem, Kodeksem Etyki oraz uchwałami organów
Stowarzyszenia lub innymi przepisami,
nieusprawiedliwionego zalegania z wniesieniem opłaty rejestracyjnej lub składkami
członkowskimi przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy od dnia płatności.

O wykluczeniu Członka decyduje w formie uchwały:
— w przypadku Członka Zwyczajnego – Walne Zebranie,
— w przypadku Kandydata, Członka Młodszego lub Członka Wspierającego – Zarząd
Stowarzyszenia.
Procedurę wykluczenia Członka uruchamia Zarząd Stowarzyszenia przekazując sprawę do Komisji
Etyki, która ma 30-dniowy czas na jej rozpatrzenie i przygotowanie wniosku.
Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Etyki, Zarząd:
— odstępuje od sprawy w przypadku pozytywnej opinii Komisji lub
— informuje zainteresowanego w formie monitu, określającego czas – nie krótszy niż 30 dni – na
złożenie ewentualnych wyjaśnień i umożliwienie naprawy sytuacji.
W przypadku braku satysfakcjonujących wyjaśnień i/lub braku woli zainteresowanego w kierunku
naprawy zaistniałej sytuacji, Zarząd – w przypadku dotyczącym Kandydata, Członka Młodszego lub
Członka Wspierającego – skreśla Członka z listy Członków Stowarzyszenia lub – w przypadku
dotyczącym Członka Zwyczajnego – przygotowuje uchwałę dla Walnego Zebrania w tej sprawie.
Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego
Zebrania. Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zainteresowanemu uchwały pozbawiającej członkostwa. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§17
1.

Organami Stowarzyszenia są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2.

Walne Zebranie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Komisja Etyki,
Sekcja Kandydatów,
Sekcja Członków Młodszych.

Organy Stowarzyszenia mogą przyjąć za podstawę swojego działania odpowiednie regulaminy.
§18

1.
2.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki trwa dwa lata i jest kadencją
wspólną członków tych Organów.
Mandat Prezesa Zarządu, Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki wygasa z upływem
kadencji, po odbyciu Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdania Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Komisji Etyki za okres urzędowania odpowiedniego Organu.
8

3.

Mandat Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki wygasa przed upływem kadencji
wskutek:
1)
2)
3)
4)

ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
pisemnej rezygnacji,
odwołania przez Walne Zebranie,
nieudzielenia absolutorium przez Walne Zebranie.

4. W przypadku odwołania przez nadzwyczajne Walne Zebranie poszczególnych Członków Zarządu lub
Komisji lub w innych, wskazanych w ust. 3 sytuacjach wygaśnięcia ich mandatu, Walne Zebranie
może uzupełnić skład tych Organów do końca ich kadencji.
§19
1.
2.
3.
4.

Stowarzyszenia może realizować swą działalność poprzez prace w sekcjach problemowych.
Sekcje powoływane i rozwiązywane są przez Zarząd dla realizacji doraźnych i długofalowych celów
Stowarzyszenia. Zarząd określa nazwy i cele sekcji.
Sekcje organizują się zgodnie z niniejszym Statutem. Mogą wyłaniać spośród siebie
reprezentujących ich przewodniczących
Sekcje składają sprawozdania ze swej działalności Zarządowi.
§20

1.

2.
3.

4.

Dwie Sekcje stałe: Kandydatów i Członków Młodszych są Organami, które organizują się według
zasad analogicznych do przedstawionych w niniejszym Statucie, w zgodzie z Kodeksem Etyki
Stowarzyszenia.
Najwyższą władzą obu Organów są Zebrania Sekcji, w trakcie których wyłaniani są Przewodniczący
Sekcji oraz występujący w ich zastępstwie Wiceprzewodniczący.
Liczba Zebrań Sekcji jest dowolna, niemniej jednak przed nastąpieniem zwyczajnego Walnego
Zebrania Stowarzyszenia wymagane jest odbycie Zebrań Wyborczych Sekcji, wyłaniających
Przewodniczących oraz występujących w ich zastępstwie Wiceprzewodniczących.
Zebrania Sekcji podejmują w zgodzie z niniejszym Statutem i Kodeksem Etyki uchwały, o treści
których informują Zarząd Stowarzyszenia.
§21

1.

2.

3.

4.
5.

W trakcie Walnego Zebrania czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje Członkom Zwyczajnym
Stowarzyszenia oraz Członkom Honorowym, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego w
wyborach do Zarządu.
Czynne prawo wyborcze przysługuje również Członkom Wspierającym (bezpośrednio lub przez ich
Przedstawiciela) oraz Przewodniczącym Sekcji stałych (lub działającym w ich zastępstwie
Wiceprzewodniczącym).
Uchwały Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki oraz Zebrań Sekcji stałych
zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania w ramach danego Organu,
chyba, że Statut stanowi inaczej. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym – za wyjątkiem spraw
osobowych. W sytuacji równej liczby głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego danego
Organu.
Na ustne żądanie ½ obecnych osób uprawnionych do głosowania w ramach danego Organu jego
Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
Każdemu członkowi danego Organu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
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6.

Członkowie Organów Stowarzyszenia mogą brać udział w zebraniach lub posiedzeniach tych
organów, w tym we wszelkich głosowaniach przeprowadzanych w ich trakcie tylko osobiście.
Niedopuszczalne jest udzielanie przez Członków Organów Stowarzyszenia pełnomocnictw do
udziału w zebraniach lub posiedzeniach tych organów.
Walne Zebranie
§22

1.
2.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w
zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
§23

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz na dwa lata.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w sytuacjach wyjątkowych:
1)

Zarząd:

2)

— z własnej inicjatywy,
— na wniosek 2/3 Członków Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze,
Komisja Rewizyjna.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Do żądania
zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania dołącza się porządek obrad.
Zarząd albo Komisja Rewizyjna zwołujące Walne Zebranie zawiadamiają członków Stowarzyszenia
o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania na stronie
Stowarzyszenia przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.
W Walnym Zebraniu uczestniczą Członkowie Zwyczajni, Honorowi i Wspierający oraz na
zaproszenie zwołującego Kandydaci i Członkowie Młodsi.
Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
Walne Zebranie uznaje się za ważne bez względu na liczbę biorących w nim udział Członków
Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze.
§24

1.

Do kompetencji Walnego Zebrania, w szczególności należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian Statutu,
uchwalanie planów i programów działalności organizacyjnej oraz finansowej Stowarzyszenia,
wybór członków władz pozostałych Organów Stowarzyszenia,
powoływanie i rozwiązywanie sekcji problemowych Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i odwołań w przypadkach przewidzianych Statutem,
rozpatrywanie wniosków i sprawozdań pozostałych Organów Stowarzyszenia,
rozpatrywanie sprawozdań pozostałych Organów Stowarzyszenia i udzielanie członkom tych
władz absolutorium,
9) przyjmowanie Kandydatów w poczet Członków Zwyczajnych,
10) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
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11)
12)
13)
14)

ustalanie wysokości opłaty rejestracyjnej oraz składek członkowskich,
podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych Organów
Stowarzyszenia.
§25

1.

Walne Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Członków pozostałych
Organów Stowarzyszenia:
1)
2)
3)

2.
3.

Zarządu,
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Etyki.

Walne Zebranie obraduje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad
może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
Walne Zebranie, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu, wybiera zwykłą większością
Przewodniczącego Walnego Zebrania, a na jego wniosek Sekretarza, który sporządza protokół z
obrad. W przypadku równego rozłożenia się głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
Zarząd
§26

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Zarząd powołany jest do kierowania działalnością Stowarzyszenia i reprezentowania
Stowarzyszenia na zewnątrz.
W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 7 członków, w tym Prezes Zarządu. Prezes Zarządu
i poszczególni Członkowie Zarządu wybierani są osobno podczas zwyczajnego Walnego Zebrania
spośród Członków posiadających bierne prawo wyborcze przez Członków posiadających czynne
prawo wyborcze w głosowaniu tajnym.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub występujący w jego zastępstwie Wiceprezes.
Wiceprezes Zarządu występuje w zastępstwie Prezesa Zarządu wyłącznie na podstawie pisemnego
upoważnienia lub niemożności Prezesa Zarządu do sprawowania funkcji.
Zarząd obraduje na posiedzeniach podejmując uchwały większością głosów w obecności
przynajmniej połowy składu Zarządu. W przypadkach równego rozłożenia się liczby głosów
rozstrzygającym jest głos kierującego pracami Organu. Każdorazowo sporządzany jest protokół z
obrad.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu (lub działającego w jego zastępstwie
Wiceprezesa) w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
Nowo wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym
większością głosów Wiceprezesa(ów) Zarządu, Skarbnika i Sekretarza.
Funkcje Skarbnika i Sekretarza mogą być łączone.
Zarząd w uzasadnionych przypadkach może określać i likwidować dodatkowe funkcje.
Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes
Zarządu (lub występujący z jego upoważnienia Wiceprezes) działający samodzielnie, natomiast do
składania majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia
wymagane są podpisy Prezesa Zarządu (lub występującego z jego upoważnienia Wiceprezesa) i
Skarbnika.
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10. W posiedzeniu Zarządu, poza członkami Zarządu, mogą brać udział, o ile zostali zaproszeni,
Przewodniczący Sekcji stałych, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki, Członkowie
Honorowi i/lub Członkowie Wspierający Stowarzyszenia.
11. Kadencja Zarządu może zostać skrócona w wyniku uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania
podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych
Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zebranie może również, na wniosek Prezesa
Zarządu, dokonać zmian w Zarządzie w trakcie jego kadencji.
12. W przypadku tymczasowej niezdolności Prezesa Zarządu – lub Skarbnika – do sprawowania swojej
funkcji, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes Zarządu, po uzyskaniu pisemnego upoważnienia
Prezesa.
13. W przypadku trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu,
nadzwyczajne Walne Zebranie podejmuje uchwałę przekazującą kompetencje Prezesa innemu
Członkowi Zarządu aż do momentu zwołania kolejnego Walnego Zebrania w celu wybrania
nowego Zarządu.
14. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu – lub Skarbnika – z pełnionej funkcji, jego kompetencje
przejmuje Wiceprezes Zarządu aż do momentu zwołania kolejnego Walnego Zebrania w celu
wybrania nowego Zarządu.
§27
1.
2.

Dla realizacji celów Stowarzyszenia i obsługi jego Organów Zarząd może utworzyć Biuro
Stowarzyszenia i zatrudnić jego Dyrektora.
Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

§28
Do zadań Zarządu w szczególności należy:
1)

kierowanie działalnością Stowarzyszenia, reprezentowanie go na zewnątrz i działanie w jego
imieniu oraz zarządzanie jego majątkiem,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
3) realizacja celów, planów i programów Stowarzyszenia, opracowywanie i przedstawianie
Walnemu Zebraniu rekomendacji w zakresie planów i programów działalności
Stowarzyszenia,
4) uchwalenie okresowych planów działania Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia i wykluczenia Kandydatów i Członków
Młodszych oraz Członków Wspierających,
6) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnych Zebrań,
8) wnoszenie do Walnego Zebrania wniosków o nadanie godności Członka Honorowego
Stowarzyszenia,
9) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji problemowych Stowarzyszenia,
10) prowadzenie list:
— Członków Zwyczajnych,
— Kandydatów,
— Członków Młodszych,
— Członków Wspierających,
12

11) przekazywanie kolejnemu Zarządowi dokumentacji związanej z działalnością Stowarzyszenia
wraz z protokołem odbioru,
12) prowadzenie innych bieżących spraw Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna
§29
1.

2.
3.

Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę działalności Stowarzyszenia pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, co
najmniej raz w roku, po zakończeniu roku obrachunkowego.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komisji, wybranych
odrębnie przez Walne Zebranie spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu ani być
pracownikami Stowarzyszenia, a w szczególności:
1)
2)

4.
5.
6.

nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji lub wskazany przez niego jej
członek w razie potrzeb – jednak nie rzadziej niż raz w roku.
W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, poza jej członkami, mogą brać udział, o ile zostali zaproszeni,
członkowie innych Organów Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna podejmuje na posiedzeniach uchwały większością głosów w obecności
przynajmniej dwóch trzecich składu Komisji. W przypadkach równego rozłożenia się liczby głosów
rozstrzygającym jest głos kierującego pracami Organu (lub wyznaczonego członka występującego
w jego zastępstwie). Każdorazowo sporządzany jest protokół z obrad Komisji Rewizyjnej.
§30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

kontrolowanie działalności Zarządu i pozostałych Komisji ze szczególnym uwzględnieniem
spraw finansowo-gospodarczych,
ocena realizacji uchwał Walnego Zebrania,
prowadzenie kontroli merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym kontroli
księgowości Stowarzyszenia i badania sprawozdań finansowych,
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie
absolutorium dla członków Zarządu,
przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami i rekomendacjami
dotyczącymi usunięcia nieprawidłowości,
prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich i opłaty rejestracyjnej,
dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
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Komisja Etyki
§31
1.
2.

Nad przestrzeganiem zasad etycznych Członków Stowarzyszenia czuwa Komisja Etyki.
W skład Komisji Etyki wchodzą trzy osoby – Przewodniczący i dwóch członków – wybrane
odrębnie przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów spośród Członków posiadających
bierne prawo wyborcze.
§32

1.

Do zadań Komisji Etyki należy:
1)
2)

Rozstrzyganie sporów dotyczących działalności Stowarzyszenia pomiędzy Członkami
Stowarzyszenia.
Stawianie Zarządowi wniosków o pozbawienie członkostwa z powodu:
—
—

nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu,
w sytuacjach sprzeniewierzenia się ogólnie przyjętym zasadom i normom etycznym
oraz zasadom przedstawionym w Kodeksie Etyki Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić innych funkcji w Zarządzie ani pozostałych Organach ani
być pracownikami Stowarzyszenia.
3. Od orzeczeń Komisji Etyki przysługuje odwołanie się wyłącznie do Walnego Zebrania.
4. Komisja Etyki obraduje na posiedzeniach, podejmując uchwały większością głosów w obecności
przynajmniej dwóch trzecich składu Komisji. W przypadkach równego rozłożenia się liczby głosów
rozstrzygającym jest głos kierującego pracami Organu (lub wyznaczonego członka występującego
w jego zastępstwie). Każdorazowo sporządzany jest protokół z obrad Komisji Etyki.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA
§33
1.
2.

Majątek Stowarzyszenia tworzą rzeczy, prawa majątkowe i niemajątkowe, a także środki
pieniężne, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3.
4.
5.

składek członkowskich i opłat rejestracyjnych,
świadczeń Członków Wspierających,
darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów oraz ofiarności publicznej (zbiórki,
dary, imprezy publiczne),
innych wpływów uzyskanych z działalności statutowej Stowarzyszenia,
dochodów z majątku Stowarzyszenia,
odsetek od depozytów bankowych,
innych źródeł prawem i Statutem dozwolonych.

Wysokość składki członkowskiej określana jest przez Walne Zebranie. Składki członkowskie
uiszczane są za każdy rok kalendarzowy z góry, do końca marca danego roku.
Składki członkowskie wpłacane są na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
Wielkość opłaty rejestracyjnej określana jest przez Walne Zebranie. Opłata ta jest jednorazowa i
uiszczana jest po przyjęciu uchwały o przyjęciu Członka lub Kandydata przez właściwy Organ.
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5.
6.
7.
8.

Dochody z darowizn mogą być wykorzystane na wszystkie cele statutowe Stowarzyszenia, jeżeli
ofiarodawcy nie wskazali bliżej sposobu wykorzystania tych środków.
Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań
majątkiem Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

Rozdział VI
RELACJE STOWARZYSZENIA Z IAEE
§35
1.

2.
3.

Stowarzyszenie należy do International Association for Energy Economics (IAEE). Warunkiem
przynależności do IAEE jest uczestnictwo przynajmniej dwudziestu Członków Stowarzyszenia w
IAEE (tzw. Członkowie Stowarzyszeni IAEE).
Zarząd prowadzi listę Członków Stowarzyszonych IAEE.
Po przeprowadzeniu Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdania Zarządu i Komisji za
poprzedni rok, Zarząd informuje IAEE na piśmie w terminie miesiąca, o:
1)
2)

4.

osobach wchodzących w skład Zarządu i Komisji Stowarzyszenia wybranych na kolejną
kadencję,
Walnych Zebraniach przeprowadzonych w poprzednim roku podając ich datę i przedmiot
obrad.

Utrata statusu Członka Stowarzyszonego IAEE powoduje utratę statusu Członka Zwyczajnego
Stowarzyszenia na rzecz statusu Kandydata.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA
§36
1.

Zmiana Statutu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów, przy czym za zmianą Statutu musi zagłosować nie mniej niż pięciu
Członków Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze. Treść proponowanych zmian
Statutu powinna być przedstawiona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
§37

1.
2.
3.

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3
głosów.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać przeznaczenie majątku oraz wyznaczenie
likwidatorów.
Likwidatorami są Członkowie Zarządu, o ile uchwała Walnego Zebrania nie stanowi inaczej.
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Rozdział VIII
LOGO STOWARZYSZENIA
§38
1.

2.

Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski posługuje się znakiem graficznym (logo),
obejmującym napisy: „SGEP” (w wersji polskiej) i „PAEE” (w wersji angielskiej), wraz z
rozszerzeniem skrótów, adresem witryny internetowej i flagą polską, według wzoru, jak poniżej.
Przedstawione logo stanowi część majątku Stowarzyszenia – wartość niematerialną i prawną; jest
jego wyłączną własnością i stanowi znak zastrzeżony.
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