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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie Techniczne w Skawinie, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa 

na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach 

oraz postanowień niniejszego Statutu.  

§ 2 

1. Zakresem działalności Stowarzyszenie obejmuje elektrotechnikę, energetykę, 

elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, techniki 

informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę, ochronę 

środowiska i inne dziedziny pokrewne. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego zarządu jest miasto Skawina. 

  

§ 3 

Stowarzyszenie ma osobowość prawną. 

  

§ 4 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania 

poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 

  

§ 5 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

2. Działalność Stowarzyszenia, wszystkich jego władz i organów jest jawna. 

 

 

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

  

§ 8 

Cele Stowarzyszenia są następujące: 

1) propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryki dla 

wspomagania rozwoju gospodarczego kraju, 

2) inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich 

dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych; popularyzowanie elektryki, 
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jej historii i twórców, 

3) działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, 

przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we 

wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 

4) działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych 

oraz społeczeństwa informacyjnego, 

5) oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz 

upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego 

i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej, 

6) krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii, 

7) integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi członków, 

8) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym 

z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków, 

9) działanie wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej 

10) działania na rzecz rozwoju i promocji odnawialnych źródeł energii oraz 

energetyki proekologicznej 

  

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim przez:: 

1) monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, 

organizacyjnych, ekonomicznych; formułowanie wniosków i postulatów 

dotyczących szeroko rozumianej elektryki; publiczne wyrażanie opinii, 

2) współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami 

zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, 

izbami i stowarzyszeniami - naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i 

oświatowymi, 

3) ułatwianie członkom dostępu do informacji naukowych i technicznych oraz 

 korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych, 

  

  

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

  

§ 10 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. W Stowarzyszeniu wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa: 

1)  zwyczajne, 

2)  wspierające. 

  

§ 11 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które złożą pisemną 

deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym 

spotkaniu. 

3. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

2) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach 

Stowarzyszenia, 

3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

4) występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia, 

4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów 

Stowarzyszenia, 



2) czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, w których uczestniczy, 

3) przestrzegania zasad etycznego postępowania, 

4) opłacania składki członkowskiej. 

5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji zgłoszonej zarządowi, 

2) skreślenia z listy członków na mocy uchwały zarządu podjętej w przypadku 

zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy, pomimo 

wcześniejszego udokumentowanego upomnienia, 

  

§ 12 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna 

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i wspierająca je materialnie. 

2. Członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy 

przyjmuje i rejestruje Zarząd. 

3. Członek wspierający ma prawo do: 

1) udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia na 

zasadach ustalonych odpowiednio przez zarząd, 

2) udziału w imprezach naukowo-technicznych organizowanych przez jednostki 

Stowarzyszenia, 

3) korzystania z preferencyjnych warunków reklamowania się w wydawnictwach 

i na stronie internetowej Stowarzyszenia, 

4) zgłaszania propozycji do programu działania Stowarzyszenia, 

4. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek: 

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi, 

2) skreślenia na mocy uchwały zarządu w przypadku nie wywiązywania się 

z zobowiązań wymienionych w ust. 1. 

  

 

Rozdział IV 

Władze naczelne i organa Stowarzyszenia 

  

§ 13 

1. Władzami naczelnymi są: 

1) walne zebranie członków 

2) zarząd 

2. Organem kontrolnym jest komisja rewizyjna. 

  

 

Walne zebranie członków 

  

§ 14 

1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy 

członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. 

4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem doradczym członkowie: 

przedstawiciele członków wspierających, członkowie wspierający będący 

osobami fizycznymi oraz goście zaproszeni przez Zarząd. 

  

§ 15 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane, jako sprawozdawcze w 

pierwszym półroczu każdego roku, a jako sprawozdawczo wyborcze w 

pierwszy półroczu ostatniego roku kalendarzowego kadencji władz 

naczelnych. 

2. Zarząd zawiadamia członków Walnego Zebrania Członków o terminie, miejscu 

i porządku obrad, co najmniej na 3 tygodnie przed datą zebrania. Zarząd w 



zawiadomieniu w przedmiocie zwołania Walnego Zebrana Członków 

zawiadamia dodatkowo o wyznaczeniu drugiego terminu odbycia Walnego 

Zebrania Członków w przypadku braku wymaganej ilości członków do 

podejmowania ważnych uchwał w pierwszym wyznaczonym terminie odbycia 

Walnego Zebrania Członków. 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1)  uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia, 

2)  udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3)  rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

4)  wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

5)  rozpatrywanie zaskarżonych uchwał Zarządu, 

6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia. 

  

§ 16 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, jest zwoływane przez Zarząd 

z  inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy 

liczby delegatów. 

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien 

być złożony na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad. 

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w 

okresie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których 

zostało zwołane, chyba, że większością co najmniej 2/3 liczby głosów, przy 

obecności co najmniej 1/2 liczby członków, włączy inne sprawy do 

porządku obrad. 

  

 

Zarząd 

  

§ 17 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. 

2. W skład Zarządu wchodzą: prezes i nie więcej niż 2 członków. 

3. Na wniosek prezesa Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa i skarbnika. 

4. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy: 

1) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

3) ustalanie zasad gospodarki finansowej i działalności gospodarczej, 

4) uchwalanie wysokości składki członka zwyczajnego oraz zasad jej opłacania 

i podziału, 

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia 

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

  

 

Komisja rewizyjna 

  

§ 18 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi nie więcej niż 3 członków, którzy 

wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i 

sekretarza. 

2. Do obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

2) ocena rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia i uchwał 

dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz ocena działalności i 

sprawozdań Zarządu, 

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosku w 



sprawie absolutorium dla Zarządu, 

4) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

  

§ 19 

1. Majątek Stowarzyszenia, stanowią nieruchomości, ruchomości, środki 

pieniężne, papiery wartościowe oraz wartości niematerialne i prawne. 

2. Majątek powstaje z: 

1) składek członkowskich, 

2) dochodów z majątku, 

3) darowizn, spadków, zapisów i dotacji oraz działalności sponsoringowej, 

4) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej. 

3. Majątek służy do realizacji celów statutowych. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

  

§ 20 

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

  

  

Rozdział VI 

Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał w 

Stowarzyszeniu 

  

§ 21 

1. Kadencja władz i organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata. 

Kadencja może zostać skrócona uchwałą zwołanego w tym celu 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. W tym przypadku nowo 

wybrane składy władz i organów są wybierane tylko na okres do końca 

trzyletniej kadencji. 

  

§ 22 

1. Obrady wszystkich władz, organów kontrolnych i orzekających są 

prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/2 liczby 

uprawnionych uczestników. Obrady Walnego Zebrania Członków i 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w drugim terminie są 

prawomocne bez względu na liczbę obecnych. 

2. Wybór prezesa Stowarzyszenia oraz wybór władz, organów kontrolnych w 

Stowarzyszeniu, wymaga obecności co najmniej 1/3 liczby uprawnionych 

uczestników. 

3. Uchwały wszystkich władz oraz organów kontrolnych są podejmowane zwykłą 

większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego obrad. Uchwała powinna precyzować termin jej wejścia w 

życie. 

4. Postanowienia ust. 1 i 3 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących 

zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia. 

  

 § 23 

1. Członkami zarządu i komisji rewizyjnej zostają kandydaci, którzy w wyborach 

otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

  

 

§ 24 

1. W przypadku rezygnacji, niemożności pełnienia funkcji lub odwołania członka 



wybranej władzy i organu wybieralnego na jego miejsce wchodzi następny 

kandydat z listy wyborczej w kolejności uzyskanej liczby głosów. 

2. Prawo odwoływania osób wybranych do pełnienia określonych funkcji 

przysługuje temu organowi, który dokonał ich wyboru. 

  

 

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

  

§ 25 

1. Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na 

wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

2. Uchwały zapadają większością, co najmniej 2/3 liczby głosów członków przy 

obecności, co najmniej 2/3  liczby osób uprawnionych do głosowania. 

3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego 

Zebrania Członków, a projektowane zmiany powinny być podane do 

wiadomości członków nie później, niż na 3 tygodni przed Walnym Zebraniem 

Członków. 

  

§ 26 

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

Członków na wniosek, co najmniej 3/4  liczby członków, większością, co 

najmniej 3/4 liczby głosów, przy obecności co najmniej 3/4 liczby osób 

uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu się Stowarzyszenia 

określa cel, na jaki przeznacza się jego majątek. 

  

 

Rozdział VIII 

Przepisy końcowe i przejściowe 

  

§ 27 

1. Władze, organa kontrolne działają w składach i układzie organizacyjnym 

określonym przez niniejszy statut. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący     Sekretarz 

 


