1.2. Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej. W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób zainteresowanych rozwojem, budową i użytkowaniem
elektrowni wiatrowych oraz innych odnawialnych źródeł energii w Polsce.
§3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica. Siedzibą
Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 ze
zm.) oraz niniejszego Statutu.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się angielską nazwą
„Small Wind Energy Association”.
§7
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Działalność Stowarzyszenia i wszystkich jego władz jest jawna.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celami Stowarzyszenia są:

1. Animowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem małych elektrowni wiatrowych;
2. Wspieranie i promowanie działań sprzyjających tworzeniu pozytywnych i otwartych
postaw wobec energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej.
3. Przeciwdziałanie zjawiskom, które zagrażają lub godzą w rozwój odnawialne źródła
energii.
4. Inicjowanie i popieranie działalności technicznej, inwestycyjnej i naukowej zmierzającej do rozwoju pozyskiwania energii z elektrowni wiatrowych i innych odnawialnych źródeł energii
5. Ochrona środowiska i przyrody oraz krzewienie aktywności proekologicznej osób,
społeczności lokalnych oraz firm działających w sektorze odnawialnych źródeł energii.
6. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
7. Integrowanie i rozwijanie środowisk oraz współpracy przedsiębiorców zainteresowanych wytwarzaniem energii odnawialnej, w tym wiatrowej.
8. Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.
9. Dążenie do tworzenia korzystnych warunków prawnych ułatwiających realizację inwestycji w odnawialne źródła energii.
10. Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką wiatrową w Polsce.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania:
1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii promocyjnych, społecznych i edukacyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii
2. Organizowanie i prowadzenie konferencji, odczytów, kursów, kongresów, targów,
wystaw, wycieczek, konkursów, poradnictwa technicznego oraz spotkań i imprez, w
tym masowych.
3. Prowadzenie studiów i badań w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym energii
wiatrowej
4. Gromadzenie i przetwarzanie informacji i materiałów w zakresie OZE
5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi specjalistami i organizacjami w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
6. Oddziaływanie na administracje samorządowa, rządową i organizacje zawodowe w
zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi, powodowanie wszczęcia
postępowań i reprezentowanie podmiotów przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi społecznymi, a także wstępowanie do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego.
7. Działania na rzecz ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu odnawialnych źródeł energii.
8. Rzecznictwo interesów różnych grup związanych z energetyką działających na rzecz
rozwoju energetyki odnawialnej.
9. Udział w projektach realizowanych przez inne organizacje mające cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.
10. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi mającymi cele zbieżne z celami
Stowarzyszenia.
11. Prowadzenie strony internetowej i innych form komunikacji elektronicznej.
12. Propagowanie działalności Stowarzyszenia i współpraca ze środkami masowego przekazu.

13. Formułowanie wniosków, stanowisk i postulatów wynikających z potrzeb branży
energetyki wiatrowej i odnawialnych źródeł energii oraz podejmowanie działań do ich
realizacji.
14. Promowanie idei przyjaznych środowisku metod produkcji energii elektrycznej, poszanowania energii, oraz popularyzowanie zagadnień związanych z odnawialnymi
źródłami, szczególnie energetyki wiatrowej.
15. Rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych związanych z zagadnieniami siłowni wiatrowych i innymi odnawialnymi
źródłami energii;
16. Organizowanie i udzielanie pomocy i wspieranie członków Stowarzyszenia przy realizacji działań związanych z odnawialnymi źródłami energii a w szczególności z energetyką wiatrową, pomoc w organizacji środków finansowych na inwestycje związane
z budową odnawialnych źródeł energii.
17. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej zagadnień związanych z
energetyką wiatrową i innymi odnawialnymi źródłami energii, prowadzenie działalności stypendialnej.
18. Reprezentowanie interesów zarówno swoich członków, jak i podmiotów działających
na rynku energetyki wiatrowej niebędących członkami SMEW, wobec organów władzy samorządowej i państwowej, sądów i trybunałów a także organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności przez:
a) inicjowanie i udział w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych związanych
z celami Stowarzyszenia;
b) aktywny udział w tworzeniu przepisów prawa dotyczących rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wiatrowych i ochrony
środowiska;
c) zgłaszanie właściwym organom wniosków mających na celu rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wiatrowych oraz
ochrony środowiska.
§ 10
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy
jego członków.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej stowarzyszenia może być:
1) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
3) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z),
5) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.Z),
6) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
7) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12
Stowarzyszenie posiada następujące grupy członków:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 13
1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację
przystąpienia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania Statutu.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy niemający stałego miejsca
zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przyjmowanie członków zwyczajnych dokonywane jest uchwałą Zarządu, na podstawie
pisemnej deklaracji.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, mająca siedzibę w kraju lub za granicą,
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca finansowe wsparcie w wysokości
ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wspomagająca realizację
celów i zadań określonych Statutem Stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo do udziału - z głosem doradczym- w pracach Stowarzyszenia poprzez wydelegowanego przedstawiciela.
4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia;
b) skreślenia przez Zarząd w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich za dany
rok kalendarzowy przez okres ponad trzech miesięcy, pomimo uprzedniego upomnienia; osoba skreślona może być ponownie przyjęta na warunkach członka nowowstępującego;
c) utraty zdolności do czynności prawnych;
d) wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia oraz nieprzestrzeganie
postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz.
§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
§ 16
4. Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz
prawo:
a) udziału w seminariach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie działań związanych z celami Stowarzyszenia,
c) występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia.
§ 17
5. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień Statutu i udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
c) opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§ 18
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 19
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia;
b) skreślenia przez Zarząd w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich za dany
rok kalendarzowy przez okres ponad trzech miesięcy, pomimo uprzedniego upomnienia; osoba skreślona może być ponownie przyjęta na warunkach członka nowowstępującego;
c) utraty zdolności do czynności prawnych;
d) wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia oraz nieprzestrzeganie
postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz;
2. Od uchwał Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – którego decyzje są ostateczne – w terminie miesiąca od daty otrzymania uchwały.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 21
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia Statutu stanowią inaczej.
3. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w toku kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali

członkowie tych władz. W takim trybie można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 12 miesięcy przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek
co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 30 dni
od daty złożenia wniosku.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu,
g) uchwalanie budżetu,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
i) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§ 23
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz
jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych.
2. Zarząd składa się z Prezesa, od jednego do trzech Wiceprezesów, oraz od jednego do pięciu
członków Zarządu. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
i) przyjmowanie i skreślanie członków.
5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę
albo umowy cywilnoprawnej. Szczegóły związane z wynagrodzeniem, zwrotem kosztów,
wypłatą diet oraz innych świadczeń zostaną ustalone w umowie.
§ 24
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) wpływów z działalności statutowej,
c) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
d) dotacji i darowizn,
e) dochodów z działalności gospodarczej,
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
6. Dochód z działalności gospodarczej służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 26
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. nr 20, poz. 104 z późn.
zm.).

