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REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO,,Z ENERGIĄ O PRAWIE"
z dnia

?tlipca?O?t

r.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§

1.

Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Z energiąo prawie" i iv daiszych postanowieniach regulaminu
zwane jest również,,Stowarzyszeniem".

2. Stowarzyszenie moze posługi,"vać się skrótem ,,ZEOP" lub,,zeop",
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń.
§ 4, Terenem działania Stowarzyszenia iest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 5, Dla realizacji celów przewidzianych Regulaminem Stowarzyszenie może prowadzić
działania na terenie innych państw niż Rzeczpospolita Polska, z poszanawaniem
§

tamtejszego prawa,
§

6.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia
19B9 roku oraz postanowień niniejszego Regulaminu,

§
§

7.
B,

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreśiony.

może podejmować współpracę z krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowynri organizacjami pozarządowymi i innymi insĘtucjami, Może
Stowarzyszenie

pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§

9.

Stowarzyszenie opiera swoją działalnośćna pracy społecznej członków, Do prowadzenia
swoich działań moze zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 10, Stowarzyszenie posługuje się określonym znakiem graficznym, którego wzór zamieszczony
jest w załącznlku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
§ 11.

Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki

i

przyznawać

je

wraz

z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłuzonym dla
Stowarzyszenia,

Rozdział ll.
Cele i sposoby ich realizacii
§

1.

Cele Stowarzyszenia to:

1,

zrzeszanie osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy związanei

z

sektorem

energeĘ/CZnym;
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2.

wspieranie rozwoiu sektora odnawialnych źródełenergii oraz zrównowazonych
surowców energetycznych;

3.

działa}nośćwspomagai ąca r ozw ój wspóinot i społecznościlokalnych;

4,

dz iałal ność

5.

działalnośćwspomagająca rozwój techniki, vłyna|azczościi innowacyiności;

6.

rozpowszechnianie

związana z o świ.atą,kształceni em i wychowanie

i

m

;

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych

w

praktyce

goSpodarCZej,
§

2.

Stowarzyszenie realizuje sr,voje ceie poprzez:

1".

organizowanie konferencji, seminariów, szkołeń, wykładów
o

i

innych wydarzeń

tematyce związanej z sektorem energetyczn}rm i sektorami pokrewnymi;

2.

wsp ółpracę z ekspertam i z br anży en e rgetycznej i sekto rów

3.

podejmowanie współpracy z podmiotami a zbliżanych celach, działającymi na terenie

p

okrewnych;

Polski arazzagranicą;
4.

realizowanie materiałów oraz kampanii edukacyjnych związanych z szerzeniem
wiedzy na temat szer<rko pojętej energeĘki orazzrównoważonego rozwoju.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia

§1,

Członkienr Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnoŚĆ do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem,

§2,

W Stowarzyszeniu możemy iłyróżnić członków:

1.
2,
3,
4.
§3.

założycieli;
zwyczajnych;
wspierających;

honorołtych,

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być kazda osoba fizyczna, która zŁoży
pisemną deklarację, przy czym żaden z członków nie moze sprzeciwić się kandydaturze.

§4,

Kandydat na członka, po złożeniu pisemnej deklaracji zobowiązany jest;

1.

zapoznać się z Regulaminenr oraz pomyśinie, bez zastrzeżeń ukończyć 2-miesięczny
okres próbny, podczas którego wykaze się zaangażowaniem w pracę Stowarzyszenia;

Z.

\4

uzyskać po okresie próbnym rekornendację dwóch członków ZarząduSto,ivarzyszenia.
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3.

§

5.

Po upływie Z-miesięcznego okresu próbnego i otrzymaniu rekomendacji dwóch

członków Zarządu Stowarzyszenia,Zarządzobowiązany jest do powiadomienia kandydata
o przyjęciu lub niepruyjęciu go na członka.

§

6.

Nowy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do uiszczenia składki członkowskiej

w

ciągu miesiąca od powiadomienia go przez Zarząd

o

pomyślnym rozpatrzeniu

kandydatury.
§

7.

Członkiem wspierającynl Stowarzyszenia rnoże zrrstać osoba fizyczna, która zadeklaruje na
piśmie pomoc finansorvą, rzeczawąlub merytorycznąw realizacji celów Stowarzyszenia,

§

B.

Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwaĘ Zarządu podjętej nie później, niż
w ciągu miesiąca od daĘ złażeniapisemnej deklaracji,

§

9.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia moźe być osoba fizyczna, która wniosła wyjątkowy
wkład w działalnośći rozwój Stowarzyszenia.

§ 10. Członkiem honorowym staje się w wyniku przyjęcia uchwały przez Zarząd, na wniosek co

najmniej 2 członkórv 7arządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
§ 11. Członkowie założyciele oraz członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.
2.
3.

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
korzystania z dorobku i wszelkich form działalnościStowarzyszenia;

udziału w zebraniach, wykładach araz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie;

4.
5,

czynnego uczestnictwa w Wainym Zebraniu Członków;

zabierania głosu we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków
i

postuiatów.

§ 12. Członkowie załozyciele oraz członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1,,
2.
3,
4.

brania udziału w działalnościStowarzyszenia i w realizacji jego celów;
uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;

regularnegoopłacaniaskładekczłonkowskich.

§ 13. Członkowie wspierający

i

honorowi nie posiadają tliernego ani czynnego prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w przewidzianych Regularninem
pracach władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 14, Członkowie wspierający mają obowiązek wyrruiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
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§ 15. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz uchwał wŁadz

Stowarzyszenia. Mogą być zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§ 16. Członkowie Założyciele posiadają prawo

do wstrzymania uch\Ą/aĘ Zarządu, ale tylko

działaj ąc j ednomyślnie.

§

17. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji, w formie pisemnej, złożanejna ręce Zarządu1
2. śmierci członka;
3. utraty praw obyłvatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4. wykluczeniaprzezZarząd:
a. z powodu nieusprawiedliwionego zaiegania z opłatąskładek członkowskichprzez
okres sześciu miesięcy;

b,

z powodu rażącego naruszenia zasad oraz postanowień Reguiaminu i uchwał
władz Stowarzyszenia,

nieusuwalni, |ednakze w szczególnie
uzasadnionycłr przypadkach Zarząd jednomyśiniemoże poctjąć odmienną uchwałę w tej

§ 17a.

Członkowie Założyciele co

do

zasady

są

sprawie. 7a szczegó|nie uzasadnione przypadki uznaje się:

1.

działanie

na

niekorzyśćStowarzyszenia przez nieprzestrzeganie postanowień

Regulaminu;

2.

nieusprawied]iwione zaprzestanie akĘwnego uczestniczenia

w

riziałaniach

Stowarzysz enia przez okres sześciu miesięcy,
§ 18. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa

w Stowarzyszeniu przysługuje

odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni

od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków, Decyzja Walnego Zebrania Członków w ąvm zakresie jest
ostateczna,

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia
§

1.

Władzami Stowarzyszenia są:

1,
ż.
§
§

2,
3.

Walne Zebranie Członków;
Zarząd,

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat,
Uchylony.
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§

§

4.
5.

Uchylony.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym żwykŁą większością
głosów przy obecnościco najmniej połowy członków uprawnionycr, do głosowania chyba,
że dalsze postanowienia Reguiarninu stanowtą inaczej.

Rozdział V.

walne zebranie członków
§
§
§
§

1.
2,
3.
4.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków,
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Co roku Zarząd, zwołuje sprawozdawczeZvlyczajne Walne Zebranie Członków.

Raz na pięć lat Zarząd zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie
Członków.

§

5.

O terminie, miejscu

i

proponowanym porządku obrad 'huyczajnego Walnego Zebrania

Członków Zarząd zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem Zv,łyczajnego Wainego

zebrania członków,
§

6.

Jeślina zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie,
który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu
na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§
§

7.
B.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków moze odbyć się w każdym czasie,
Nadzwyczaine Walne Zebranie zwołuje Zaruąd:

1.
2.

z własnej inicjatywy;

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczainych
Stowarzyszenia.

§

9.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 10.

Watne Zebranie zwyczajne

i

nadzwyczajne maże odbywać

się za

pośrednictwem

odpowiednich systemów teleinformatycznych,
§ 11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1,
ż.
3.
4.

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
uchwalanie zmian Regulaminu;
wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia;

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

i merytorycznegc

oraz

sprawozda ń Zarządu Stowarzyszenia;
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5.

rozpatryvvanie odwołań od uchwał Zarządu;

6,

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia iprzeznaczeniu jego maiątku;

7.

uChylony;

B.

uchwalenie budżetu;

9,

uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia;

10.

rozpatrywanie wniosków i postuiatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze;

11,

podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nienalezących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Rozdział VI.

Zarząd
§

1.

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu

jawnym zvłykłąwiększościągłosów. Walne Zebranie Członków moze zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
§
§

2,
3,

Członkiem Zarządu Stowarzyszenia może zostać Członek Stowarzyszenia,
Zarząd składa się z od 2 do 6 osób, w tym Prezesa wlFbieranego na pierrruszym posiedzeniu
Zarządtl,

§ 3a.

W razie, gdy składZarządu Storvarzyszenia wybranegcl przez Walne Zebranie Członków,
jest mniejszy niż 6 osób, w czasie trwania jego kadencji Walne Zebranie Członków moze
podjąć uchwatę o dodaniu do Zarządu Stowarzyszenia kandydata przedstawionego przez
Zarząd,, wybranego spośród Członków Stowarzyszenia

ze względu na wyróżnialące

zaangażowanie w pracach Stowarzyszenia.
§

4.

§

4a. PrezesZarządu Stowarzyszenia uprawniony jest do samodzielnego podejmowania decyzji

Prezesa Zarządł wybiera Zarząd, zrvykłą większością głosów.

w bieżącycłisprawach związanych z działalnościąStowarzyszenia araz do reprezentowania

Stowarzyszenie

w tych sprawach. Do biezących sprav/ związanych z

Stowarzyszeniazaliczasię w szczególności zawieranie umów

o

współpracę lub porozumień

rv sprawie objęcia patronatem działań i inicjatyw, o których mowa w

§
§
§

S.
6,
7.

działalnością

rozdziale Il §

2,

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
Posiedzenia Zarządu odbyr,vają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niżraz na pół roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes

z

WM

własnej inicjatyny bądźrra wniosek członka Zarządu.

\]
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§

B,

Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem odpowiednich systenrów
teleinformaĘcznych.

§

9.

Do kompetencjiZarządu należy:

1.
Z,
3.
+.
5,
6.
7,
§

kierowaniebieżącąpracąStowarzyszenia;
realizowanie uchwał Wa}nego Zebrania Członków;

zarządzaniemajątkiemStowarzyszenia;
planowanieiprowadzeniegospodarkifinansowej;
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jegcl imieniu;
przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
zwołyrvanie Walnego Zebrania Członków"

10. Podjęcie przezZarząd czynności przekraczających uprawnienia zwykłego zarządu wymaga
zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzieienia przeznich pełnomocnictwa. Są
t0 w szczegóinoŚci:

1.
2,
3,
4.

nabycie orazzbycie nieruchomości ltlb prawa uzytkowania wieczystego;
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowegli
zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu
umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy;

5,
6,

zaciąganie innych zotlowiązań przekraczających wartość10 000 zł;
zawieranie umów z zakresu zatrudnienia pracowników Stowarzyszenia.

Rozdział VII.
Maiątek i gospodarka finansowa
§

1.

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1.
2,
3,
4.
§
§

2.
3,

składki członkowskie;
darowizny, zapisy i spadki, środkipochodzące z ofiarności publiczriej;
dotac.ie;

dochody z majątku Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z abowiązującymi przepisami.
Wszelkie środkipieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Ql"
U7

fidr,"

g
M

zał,Ąc Z

ffi

iHrńr.}iśil iB',,i

§

'T'WARZY'ZEN

1A Z

".?"#

:l,:i?tJJtrł':

ftekst jednolity przyjęty na Nadzvqzczajnym Walnym Zebraniu Członkór,v w dniu 21 |ipca2021 r")

§ł.

Wysokośćskładki członkowskiej na każdy rok jest na podstawie ustaleń dokonanychprzez
Zarząd z uwzględnieniem rocznego pianu działania, uchwalana przez Walne Zgromadzenie
Członków, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania,

§5.

Decyzje w sprawie nabym,ania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd, z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału VL

§ 1

0. ni niej sz ego Regul amirru,

Rozdział VIII.
Sposób reprezentacii

§1.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub dwóch Członków

Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału VL §10. ninieiszego
Regulaminu,

Rozdział IX.
postanowienia końcowe
§1"

Uchwałę w sprawie zmiany Reguiaminu Stawarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków kwalifikowaną większością2/3 głosów, przy obecności co na|mniej połowy
Członków uprawnionych do głosowania.

§

1a.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje
kwalifikowaną większościąż/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 człanków
uprawnionych do głosowania,

§

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Waine Zebranie Członków w}ibiera
1

§

3.

ikwidato ra o raz
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kreślą przeznaczenie

m
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ątku Stowarzysze

ni a,

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
usta\Ąry Prawo o Stowarzyszeniach.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Stor,varzyszenia Zwykłego ,,Z energią o prawie" z dnia 21,|ipca2021r., t.j.

przyjęty na Nadzwyczajnym Wainym Zebraniu Członków w dniu 21 lipca 202t r.

Wzór znaku graficznego, o którym rnowa w Rozdziale

I. §10,

Regulaminu.

7aOp

A.

A1, Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym

przedstawionym w pkt A także w

kolorze granatowym, czarnym lub białym.

7

B.

B1. Stowarzyszenie moze posługiwać się znakienr graficznym

przedstawionym 6, pkt B także w

kolorze granatowym, czarnym lub białym.

c.
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C1.
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Stowarzyszenie może posfugiwać się znakiem graficznym przedstawionym w pkt C akże w

kolorze granatowym, czarTlym lub biaĘm,
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