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STOWARZYSZENI

sTATUT

A,Z ENERGIĄ

O PRAWIE"

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1

L,

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie ,,Z energią o prawie"

i

jest zwane dalej

,,Stowarzyszeniem",

2.
3.

Stowarzyszenie rnoże posługiwać się skrótem ,,ZEOP" lub ,,zeop".
W kontai<tach międzynarodowych Stowarzyszenie moze posługiwać się angielskąnazwą
,,ZEOP Association",

4.

Stowarzyszenie posługuje się określonym znakiem graficznym, którego wzór
zamieszczany jest w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.

5.

Stowarzyszenie zrzesza osoby zainteresow,ane sektorem energetycżnym, w szczególności
odnawialnymi źródłami energii.

§2

1,
Z,

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla rea]izacji celów przewidzianych Statutem Stowarzyszenie może prowadzić działania

na terenie innych paristw niż Rzeczpospolita Polska, z poszanowaniern tamtejszego
prawa.

3.
4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń,

Walne Zebranie Cz}onków oraz Zarząd mogą obradować w miejscach na terytorium
Rzeczpospolitej Poiskiej innych niż sieclziba Stowarzyszenia.

§3
1,, Stowarzyszenie po zarejestrowaniu nabywa osobowośćprawną.

2.

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony,

§4

1, Stowarzyszenie maże podejmować lvspółpracę z krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodorłrymi organlzacjami pozarządowymi i innyrni instytucjami, a także
osobami prawnymi.

2.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji naukowych,

technicznych

i gospodarczych na zasadach pełne| autonomii.

3.

Stowarzyszenie może Łączyć się w związki Stowarzyszeń.
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§5

1.
2,

Stowarzyszenie opiera swoją działalnośćna nieodpłatnej pracy społecznej członków.
Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracor,rrników, w tym
swoich członków.

3,
4.

DziałalnośćStowarzyszenia oraz wszystkich jego władz jest jawna.
Stowarzyszenie rnoże prowadzić działalnośćodpłatną, której przedmiotem jest:

1] organizacia wydarzeń, a w szczególności konferencii, kongresów,

debat,

seminariów, wykładów, webinarów;

2)

sprzedaż materiałów edukacyjnych i materiałów promocyjnych;

3]

analiza oraz opiniowanie aktów prawnych, umów oraz innych dokumentów
zw iązany ch z s ekto rem ene rgetycznym.

5,
6.

DziałalnośćStowarzyszenia w pozostałym zakresie jest działalnościąnieodpłatną,

Stowarzyszenie może ustanawiać cerĘfikaty, pyzyznawać odznaki

i

wręczaĆ je wraz

z innymi nagrodami orazvłyróżnieniami osobom ftzycznym oraz osobom prawnym.

Rozdział lI. Cele i sposoby ich realizacii

§6
Stowarzyszenie zostało powołane w celu:

1) zrzeszania osób

związanych

z

sektorem energetycznym oraz zainteresowanych

poszerzaniem wiedzy związanei z energetyką;

2) wspierania rozwoju sektora odnawiairrych źródełenergii oraz
s

3]

zrównoważonych

urowców energetycznych;

prowadzenia działainościzwiązanej z oświatą,kształceniem i wychowaniem w zakresie
energetyki;

4)

szerzenia świadomościekoiogicznej

i wpĘwu sektora

energetyki na środowisko

naturalne;

5)

promowania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjnościorazwdrażanych nowych
rozwiązań technicznych w zakresie sektora odnawialny ch źródeł energii;

6j

analizowania i opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów związanych z prawem
energetycznym.
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§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1] organizację konferencii, kongresów, serninariów, szkoień, kursów,
łvebinarów, wykładów

i innych

wydarzeń

o

tematyce związanej

warsztatów,

z

sektorem

energetycznym i sektorami pokrewnymi, w tym również konkursów, imprez masowych,
wycieczek;

2)
3)

współpracę z osobami oraz podmiotami zbranży energetycznej i sektorów pokrewnych;
realizację materiałów oraz kampanii edrrkacyjnych związanych z szerzeniem wiedzy na
temat szeroko pojętej energetyki oraz zrównoważonego rozwoju;

4]

opiniowanie

i komentowanie

podejmowanych działań w zakresie sektora energetyki,

w tym także dokonywanie analizy trwających procesów legis}acyjnych;

5)

prowadzenie działalnościinformacyjnej w obrębie zagadnień związanych z energetyką,

Rozdział III. Członkowie §towarzyszenia
§B
1.

Członkiem Stowarzyszenia moze zastać,.

1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośćdo czynności prawnych
i niepozbawiona praw publicznych, będąca ob}.,watelem polskim lub
cudzoziemcem;

2)

osoba prawna,

W Stowarzyszeniu mozemy wyróżnić członków:

3.

1]
2)

wspierających;

3l

honorowych,

zwyczajnych:

Członkowie założycie|e z dniem rozpoczęcia działalnościStowarzyszenia stają się
członka mi zwyczajny mi.

§9

1,

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każd,a osoba fizyczna, która złoży
pisemną dekiarację członkowską.

Z,
3.

Dekiaracja na członka zwyczalnego stanowi ZaŁącznlknr 2 do niniejszego Statutu,
Kandydat na członka zwyczajnego po złożeniupisemnej deklaracji zobowiązany jest:

1]

zapoznać się ze Statutem;

2j

pornyślnie i bez zastłzeżeń ukończyć co najmniej Z-miesięczny okres próbny,
podczas którego wykaże się zaangażowaniem

\ń/

pracę

Stowarąlszenia.
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Podczas trwania okresu próbnego kandydat wykonuje zadania powierzone mu przez
Zarząd.

5.

Po upływie okresu próbnego Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie
przyjęcia kandydata na członka zwyczainega.

6.

Uchwała o przyjęciu na członka lub

o odmowie przyjęcia kandydata na

człclnka

zvłyczainego zostaje przekazana listem poleconym lub osobiście, W przypadku uchwaĘ o

odmowie przyjęcia kandydata na członka zvłyczajnego, zostaje dołączone do niej
pouczenie o możliwościodwołania się,

7. Od

uchwały o odmowie przyjęcia kandydata na członka zwyczalnego przysługuje

odwołanie złożonena piśmiepod rygorem nieważnoścido Walnego Zebrania Członków
za pośrednictwem 1arządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie
się nie później niz w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania, Decyzja Walnego

Zebrania Członków w Ęryn zakresie jest ostateczna.

8.

Nowy członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do uiszczenia składki
członkowskiej w ciągu miesiąca od dnia doręczenia uchwaĘ o przyjęciu na członka.

9.

Członkowie zvuryczajni mają prawo do:

1)
2)

czynnego uczestnictwa w zebraniach Walnego Zebraniu Członków;

zabierania głosu we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,zgłaszania wniosków
i

]_0.

postulatów;

3)

biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;

4)

korzystania z dorobku i wszelkich form działalnościStowarzyszenia.

Członkowie zv,lyczajni mają obowiązek:

1]
2)

uczestnictwa w zebraniach Walnego Zebraniach Członków;

3)
4)

przest|zegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

brania udziału w działalnościStowarzyszenia i w realizacji jego celów;
regularnego opłacania składekczłonkowskich.

§10

1.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba tizyczna lub osoba prawna,

która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczawą lub merytoryczną w rea}izacji celów
Stowarzyszenia,

2.

Dekiaracja dla członka wspierającego stanowi Załącznik nr

3 i 4 do

niniejszego

Reguiaminu, przy czym Załącznik nr 3 doĘczy kandydata, jakim jest osoba fizyczna, a
ZaŁączniknr 4 kandydata, jakim jest osoba prawna.
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3.

Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później,
niż w ciągu miesiąca od daĘ złożeniadeklaracji,

4.

Uchwała o przyjęciu lub o odmowie przyjęcia kandydata na członka wspierającego zostaje
przekazana listem po}econym lub osobiście.W przypadku uchwały o odmowie przyjęcia
kandildata na członka wspierającego, zostaje dołączone do niej pouczenie o możliwości
odwołania się.

5. 0d

uchwaĘ o odmowie przyjęcia kandydata na członka wspierającego przysługuje

odwołanie złożonena piśmie pod rygorem niewazności do Wainego Zebrania Członków

za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Odwołanie jest rozpatryrvane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie
się nie poźniej niż wterminie 3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania. Decyzja Walnego

Zebrania Członków w tym zakresie jest ostateczna,

6.

Członek wspierający nie posiada biernego ani czlmnego prawa wyborczego do Władz
Stowarzyszenia. Ma jednak głos doradczy w przewidzianych Statutem pracach Władz
Stowarzyszenia. Poza qym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.

7.

Członek wspierający ma obowiązek wlłviązyrnrania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał wŁadz stowarzyszenia.

B,

Członek wspierający jest zwolniony z apłacania składek członkowskich,

L.

§11
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wyjątkowy wkład w działalno śći rozwój Stowarzyszenia.

2.

Członkiem honorowym zostaje się w wyniku przyjęcia uchwaĘ przezZarząd na wniosek
co najmniej 2 człanków Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia,

3.

Uchwała o przyjęciu na członka zostaje przekazana członkowi łistem poleconym lub
osobiście,

4,

Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego do Władz
Stowarzyszenia, Ma jednak głos doradczy w przewidzianych Statutem pracach Władz
Stołvarzyszenia, Poza Ęzm posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.

5,

Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania Statutu oraz uchw,ał Władz
Stowarzyszenia.

6.

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§12

1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)

dobrowolnej rezygnacji złożonejw formie pisemnej na ręce Zarządu;

W
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2) wprzypadku

osoby fizycznej:

a] śmierci członka,
b] skazania prawomocnym wyrokiem sądu 7.a przestępstwo

iub

przestępstwo skarŁlowe,

cJ
3)
4)

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

utraty zdolności do czynnościprawnych;
wykluczeni a przez Zarząd uchwałą, w s zcz ególnoś ci

aJ z powodu

:

nieusprawiediiwionego zalegania

z opłatą składek

członkowskich przez okres sześciumiesięcy;

b)
c)

z powodu razącego naruszenia Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

w przypadku złozenia wniosku przez co najmniej 2 członków Zarządu lub
5 członków Stowarzyszenia.

Z.

Uchwały o pozbawieniu członkostwa są przekazywanie listem poleconym lub osobiŚcie

wrazz pouczeniem

3.

o

możliwościodwołania się.

Od uchwały Zarząduw sprawie pozbawienia członkostwa w Stołvarzyszeniu przysługuje

odwołanie złożonena piśmie pod rygorem nieważnoścido Walnego Zebrania Członków
za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosołvnej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członkórłl, które odbędzie
się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania.

4,

W przypadku złożeniaodwołania od rrchwały Zarządu o pozbawieniu członkoslwa, do
czasu rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie Członków, wykluczony członek nie traci
członkostwa, a tym samym nie traci swoich praw i obowiązków, lecz zostaie zawieszony
iego głos w głosowaniach na Walnym Zebraniu Członków.

5.

Decyzja Walnego Zebrania Członków

\^/

tym zakresie iest ostateczna,

Rozdział IV. Władze §towarzyszenia
§13
Władzami Stclwarzyszenia są:

1]

Walne Zebranie Członków;

?.) Larząd;

3]

Komisja Rewizyjna,

§14

7.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat i upłyr,rra z chwilą

wyboru władz następnej kadencji.

#
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2. Wybór władz Stowarzyszenia

dokonywany jest J/t głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów.
3.

Ustanawia się następujący sposób głosowania na członka Zarządulub Komisji Rewizyjnei:

1]

na karcie wyborczej zaznaczasię kandydatów w liczbie nie mniejszej i nie większej

niż minimalna i maksymalna liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,lub

2)

w formularzu interneto\Ąiym zaznacza się kandydatów w liczbie nie mnie}szej i nie

większej niż minimalna

i

maksymalna }iczba członków Zarządu lub Komisji

Rewizyjnej,
4,

Wybór sposobu głosowania zostanie uzaieżniony od formy [stacjonarna lub zdalna],
w której odbędzie się wyborcze Walne Zebranie Członków.

5.

W przypadku głosowania na karcie wyborczej za głos ważny uznany będzie jedynie głos
oddany na przygotowanej karcie do głosowania, opatrzonej pieczątką Stowarzyszenia,

W przypadku głosowania za pośrednictwem formularza internetowego za głos ważny
uznaje się jedynie taki, który zostanie opatrzony irnieniem

i

nazwiskiem Członka

uprawnionego do głosowania, W przypadku r,rrystąpienia więcej niz jednego formuiarza
opatrzonego tym sam_vm imieniem i nazwiskiem, wszystkie głosy z danych formularzy
zostaną uznane za nieważne,
7"

Na członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zostanie wybrany kandydat, który uzyskał
zwykłą większośćgłosów,

§15
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jarvnym zwykłą większością
głosów, chyba żę dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2.

Organy Stowarzyszenia mogą skutecznie obradować przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutrr stanowią
inaczej.

3,

Obrady władz Stowarzyszenia mogą odbywać się za pośrednictwem odpowiednich
systemów teleinformaĘcznych.

Rozdział v. walne zebranie członków
§16
1.
2,

3.

ń
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W Walnym Zebraniu Członków rnogą brać udział z głosem doradczym członkowie
wspierający oraz członkowie honorowi.
O

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Człanków Zarząd

zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków za

pośrednictwem pocz$ elektronicznej

lub w inny sposób

zv,lyczaiov,ly przyjęty

w Stowarzyszeniu.

Członkowie mają prawo do zgłaszania propozycji punktów do porządkrr obrad w termitrie
do 5 dni przed Wznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.
7-

Członkowie nie mogą udzielać pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu Członków

innejosobie.
B,

|eśiina zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drttgim ternrinie,

który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później. Wówczas
Zebranie odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków.

§17

1.

Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu, a pod jego nieobecnośćWiceprezes

Zarządu. Następnie zebrani dokonują ,ł,rybortt Przewodnicząceąo Zebrania oraz
protokolanta.

ż. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania oraz Protokolant,
§18
1,. Do kompetencji Wainego Zebrania Członków należy:

1]
2)
3)

określenie głównych kierunków ciziałania i rozwoju Stowarzyszenia;

4)

uchwalanie zmian Statutu;

5)
6)
7)

wybór i odwoĘwanie członków Larządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;

uchwałanie planu działania na rok kaiendarzovry;
uchwaianie prełiminarza wpływów i wydatkórn, na rok kalendarzowy;

udzielanie absolutorium Zarządolm;
rozpatrylvanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz
sprawozda ń Zarządu Stowarzyszenia;

B]

rozpatrywanie odwołań od uchwałZarządu;

9} podięcie uchwaĘ a rozwiązaniu

§tornrarzyszerria i przeznaczenitr jego rnaiątku;

10J uchwalanie w3lsokości składek członkowskieh oraz

narzecz

wszystkich innych świadczeń

.§W

Stowarzyszenia;

§\
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11)

rozpatrywanie wniosków

i postulatów zgłoszonych przez

członków

Stowarzyszenia lub jego władze;
12J ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu;
13J podejmowanie uchwał

w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach nienalezących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§19
1,. Co roku Zarząd zwołuje sprawozdawcze Zvłyczajne Waine Zebranie Członków, które
powinno odbyć się nie poźniej niż do 30 marca danego roku,

2,

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

§20

1,

Nadzwyczajne Walne Zebranie Człclnków może odbyć się w każdym czasie,

2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek co najmniej 1l3 ogólnej liczby członków

zwyczajnych

Stowarzyszenia;

3)

3.

na podstawie uchwaĘ Komisji Rewizyjnej.

Osoby i organy uprawnione do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
mogą przedstalvić proponowany porządek obrad iub punkty do porządku obrad,

4,

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

RozdziałW. Zarząd,
§21

1,

Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu ]awnym zvłykłą"

większościągłosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.

2. Członkiem Zarządu może zostać vłyłącznieczłonek zwy czajny.
3. Zarząd^ składa się z od 2 do 5 osób, w tym Prezes a oraz Wiceprezesa.
4, W przypadku, gdy skład Zarządu uiegnie zmniejszeniu w trakcie

trwania kadencji,

uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują

członkowie Zarządu spośród kandydatów, którzy w głosowaniu na Walnym

pozostali
Zebraniu

Członków, na którym przeprowadzono vyybory do Zarządu, uzyskali kolejno najvłyższą
liczbę głosórv, Kooptacja następuje w formie uchwały.

&Ó

I
1

Tekst jednolity z dnia 16 marca 2022r,

5,

Członkowie Zarządu rnogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

§z2

L,

Prezes Zarządu oraz WiceprezesZarządu wybierani są przez Zarząd zwykłą większością
głosów na pierwszym posiedzeniu Zarządu w głosowaniu jawnym,

2,
3.

Pracą Zarządł kieruje Prezes, a pod jego nieobecnośćWiceprezes.

W przypadku wystąpienia z Zarządu Prezesa lub Wiceprezesa, Zarząd w terminie 14 dni
od dnia otrzymania rezygnacji, przeprowadza ponowne wybory Prezesa lub Wiceprezesa

spośród swoich członków.

§23

L.

Posiedzenia Zarządu odby.wają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku.

2,

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy bądźna wniosek członka
Zarządu.

§24
1,, Zebranie Zarządu otwiera Prezes Larządu, a pod jego nieobecnośćWiceprezes Zarząd,u.
Następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Protokoianta.

2,
3.

Obrady Zarządu są protokołowane,
Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania oraz Protokolant.

§25
Do kompetencji Zarządu należy:

1)
2)
3)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

4)
5]
6)
7)

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

kierowanie bieżącąpracą Stowarzyszenia;
realizowanie uchwał Wainego Zebrania Członków;
opracov/anie planu działania na rok kalendarzowy;
opracowanie preliminarzawpŁywów i wydatków na rok kalendayzory;
opraco1/}ylĄ/anie sprawazdań merytorycznych i finansowych za rok kalendarzor,ry;

B) prowadzenie gospodarki finansowej;
9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do różnych organizacji
i rvystąpieniu z niej;

10) przyjmowanie i wykluczanie członków;
11J zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

Nw
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T'ekst

jednolity z dnia 16 marca 2022r.

12] opracowyruanie roczrrych sprawozdań z działainościZarządu;
13J

zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia oraz określaniezakresu ich obowiązków
i wysokości wynagrodzenia,

Rozdział VII. Komisia Rewizyina
§26
1,. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie kontroli działalnościStowarzyszenia i jego władz oraz
występowania z wnioskanri pokontrolnymi;

2) przeprowadzanie kontroli

gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jej zgodności

ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członkólv;

3)

wyznaczenie w formie uchwaĘ członka Komisji Rewizyjnej uprawnionego do

reprezentacji Stowarzyszenia przy umowach zawieranych między
Stowarzyszeniem a członkiem Zarząduorazw ewentualnych sporach z nim,

§z,l
1,. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, w tym z Przewodniczącego
i sekretarza.

2.

Przewodniczącego i Sekretarza wytlierają spośród siebie członkowie Komisji Rewizyjnej
na pierwszym posiedzeniu,

§28

1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu i Walnego
Zebrania Członków z głosem doradczym,

ż. Komisja

Rewizyjna zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania z wykonania pianu

finansowego za rok ubiegły i opiniowania wniosku o udzielenie absolutoriumZarządowi.

Rozdział VIII. Maiątek i gospodarka finansowa
§29
1,. Źródłamimajątku Stowarzyszenia

1]
2)
3]

składki członkowskie;
darowizny;
spadki i zapisy;

są:

ąt

g

&W
,,\

Tekst

4)
5)
6)
7)
B]
9)

2.
3.

jednolity z dnia

1"6

marcą 2022r.

dochody z własnej działalnościstatutowej;

ofiarnośćpubliczna;
dochody z majątku Stowarzyszenia;
dotacje;

sponsoring;
inne niz wymienionewyżej dozwolone prawem formy,

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie środkipieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym
Stowarzyszenia,

4,

Decyzje w sprawie nabyrłlania,zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

§30
Wysokośćskładki członkowskiej na każdy rok jest uchwalana, na podstawie ustaleń dokonanych

przezZarząd, z uwzględnieniem rocznego planu działania, przez WalneZgromadzenie Człorrków.

Rozdział IX. Sposób reprezentacii

1. Do

składania oświadczeń woii

w

§31
imieniu Stowarzyszenia, zwłaszcza zabowiązań

majątkowych, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

2. W przypadku zawierania porozumień, nierodzących zobowiązań

pienięznych,

Stowarzyszenie moźe być reprezentowane jednoosobowo przez Prezesa Zarządu.

Rozdział x. zmiana statutu
§32

1,
2,

Zmiana Statutu następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków,
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków

większościąkwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków
uprawnionych do głosowania,

Rozdział XI. Rozwią zanie Stowarzyszenia
§33

1.

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członkó,uv,

C\

)6
yW

Tekst jednolity z dnia 16

2. Uchwałę o

marcl 2022r,

rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zełrranie Członków podejmuje

kwa]ifikowaną większośclą2l3 głosów przy obecności co najmniej

3/4

członków

uprawnionych do głosowania.

3.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera
likwi datora oraz określ a przeznaczenie maj ątku Stowa rzysze nia.

Rozdział xll. postanorniienia końcowe
§34
We wszelkich sprawach nieureguiowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy
Ustawy z dnia 7 kwietnia j-9B9 roku - Prawo 0 stowarzyszeniach.

Załączniki:
1l Wzór znaku graficznego
2) Dekiaracja dla kałdydata na członka zwyczajnego
3] Dekiaracja dla kandydata na członka wspierającego - osoba fizyczna
4) Deklaracja dła kandydata na członka rvspierającego - ostrba pra\Ą/na

A(Ń"owlr
łląlbę;(
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ZAŁĄCZNIK NR 1 D0 STATUT STOWARZY§ZENIA,,Z ENBRGiĄ o PMWIE"
Tekst jednoliql z dnia 16 marca 2022r,

Wzór znaku graficznego, o którym rnowa w § 1 ust.4 Regulaminu.

1,

2.

7ę§P

,j*:ff§§T§§wi€,,

Y&sp

2a. Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym przedstawionym w pkt 2 także w

kolorze granatowym, czarnym lub białym,

1

7

3a. Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym przedstawionym w pkt 3 także w

kolorze granatowym, czarnym lub białyn.

cł
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ZAŁĄCZN1K NR.1 Do STATUT STOWARZYSZENIA,,Z ENERGIĄ o PMWIE"
Tekst

iednoliĘ z dnia 16 mąrca 202Zr.

4.

4a, Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym przedstawionym w pkt 4 także w

kolorze granatowym, czarnym iub białym.

tr6

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do STATUT STOWARZYSZENIA,,Z ENERGiĄ o PRAW]E"
Tekst jednolity z dnia .76 marca 2022r.

DEKIARACJA DtA KANDYDATA
NA CZŁONKA ZWYCZAINEGO
Stowarzyszenia,,Z energią o prawie"

Imię i nazwisko
Data urodzenia

Adres poczty elektronicznei
Telefon kontaktowy
Adres korespondencyiny
Oświadczam chęć przystąpienia jako członek zwyczainy do Stor.varz3łszenia ,,Z energią o prawie"

z siedzibą w Toruniu przy ul, Reja 1911, 87-100 Tclruń, wpisanego do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych

i

zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejono\Ąy w Toruniu, VII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS:,,.........,.,

NlP 9562366053, REGON 3879ż5057.
Oświadczam, iż zap aznałem si ę z Regulam

miejscowość,data

in em Stowa rzy

szenia.

czyte|ny podpis

s

*&*

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do STATUT STOWARZYSZENIA,,Z ENERGIĄ 0 PRAWIE"
Tekst jednolity z dnia 16 mąrca 2a22r,

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie

kwietnia

z art.13

ust. 1

i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) ż0161679 z dnia

2a1_6 r. w sprawie ochrony osób

27

fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie srvobodnego przepływu takiclr danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobor,rych] IRODO] informuję, iż:

Administratorem Twoich danych osobor,łrych jest Stowarzyszenie,,Z energią
przy ul. Reja 19l1, 87-100 Toruń,

o

prawie" z siedzibą w Toruniu

Twoje dane będą przetwarzane w zakresie:
. imię i nazwisko;
o data urodzenia;
. adres paczw elektronicznej;
. numer telefonu;
. adreskorespondencyjny,

Celem przetlvarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań Admir-ristratora wynikająca
z Twojego Członkostwa w Stowarzyszeniu^

Podstawą prawną przetwayzania danych osoŁlowych jest art. 6 ust, 1 lit. f RODO, tj, prawnie uzasadniony
interes administratora w postaci ewidencjonowania członków oraz kontaktolirania się z nimi w sprawach
związany ch ze Stow arzyszeniem.

Twoje dane będą prze&varzane przez okres Twojego członkostwa w Stowarzyszeniu, chyba że dłuższy
okres przetwarzania danych jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia ]ub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami lub będzie wynikał z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:
. pra$r'o do żądania od administratora dostępu do treścisłvoich danych;
. prawo do sprostowania danych;
. prawo do usunięcia darrych;
. prawo do ograniczenia przetvvarzania danych;
. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przerwarzania danych osobowych.

Odpowiedni wniosek należy złożyćAdministratorowi pocztą tradycyjną na adres siedziby lub pocztą
elektroniczną na adres kontakt@zeop,pl, Administrator ustosunkuje się do niego w ciągu 1 miesiąca,

aw szczególnych przypadkach zastrzega możiiwośćrozpoznania wniosku w ciągu

3 miesięcy.

Jeżeli uznasz,żeprzetwarzanie Trvoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia
skargi do właściwegoorganu nadzorczego.

Twoje dane osobowe mogą podlegać działaniom zautomatyzowanym, jednak nie będą podlegały
profilowaniu.

Wszelkie zastrzeżenia
kontakt@zeop.pl.

i

uwagi dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować pod adres

M

ZAŁĄcZNlK NR 3 Do STATUT STOWARZYSZENiA,,Z ENERGiĄ o PRAWIE"
Tekst jednality z dnia 16 marca 2022r,

DEKIARACJA DLA KANDYDATA
NA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO
Stowarzyszenia,,Z energią o prawie"
osoba fizyczna

Imię i nazwi§ko
Data urodzenia

Adres

po

czty elektronicznej

Telefon kontaktowy
Adres korespondencyiny
Oświadczam chęć przystąpienia jako członek wspierający do Stowarzyszenia ,,Z energiąo prawie"

z siedzibą rłr Toruniu przy ul, Reia 79/1,, 87-100 Toruli, wpisanego do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych

i

zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki

zdrowotnej Krajcwego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS:.....,.....,,,

NIP 9562366053, REGON 387925057,

Oświadczam , iż zapoznałem się z Regulaminem Stowarzyszenia,

Deklaruj ę pamoc finan sow q/rze czow q/merytory cznq* w postaci

miejscowość, data

*

właściwezaznaczyć

:

czytelny podpis

aŃ

#
'ót

ZAąCZNIK NR

3 Do STATUT ST0WARZYSZEN1A,,Z ENERGIĄ o PRAWIE"
Tekst jednolity z dnia 16 marca 2a22r,

KLAUZUIA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 1"3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tUE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2a16 r. w §prawie ochrony osób fizycznychw związku z przetvvarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepły,wu takich danych araz uchylerria dyrektywy 95/46/WE [ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowychJ IRODOJ informuję, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie,,Z energią o prawie" z siedzibą w Toruniu
przy ul,Reja19 /1,, B7-100 Toruń.
Twoje dane będą pr etivarzane w zakresie:
. imię i nazwisko;
r data urodzenia;
o adres poczty elektronicznej;
. numer te}efonu;
r aclreskorespondencyjny.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań Administratora iłynikająca

z Twojego Członkos§va w Stowarzyszeniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art, 6 ust, 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony
interes administratora w postaci ewidencjonowania członków oraz kontaktowania się z nimi w sprawach
zw iązany ch ze

S

towa rzyszen ienr.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres Twojego członkostwa w Stowarzyszeniu, chyba że dłuższy
okres przetwarzania danych jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnynri
roszczeniami lub będzie r,rynikał z przepisów prawa.
W związku zprzetwarzaniem Twoich danych osobow.ych posiadasz następujące prawa:
. prawo do żądania od adnrinistratora dostępu do freściswoich danyclr;
. prawo do sprostowania danych;
. prawo do rrsunięcia danych;
. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pfzerlvaruatria danych osobowych.

Odpowiedni wniosek należy złożyćAdministratorowi pocztą tradycylną na adres siedziby lub pocztą
elektroniczną na adres kontakt@zeop.pl. Administrator ustosunkuje się do rriego w ciągu 1 miesiąca,

aw szczególnych przypadkach zastrzega możliwośćrozpoznania wniosku w ciągu

3 nriesięcy.

}eżeli uznasz ,że przetwarzanie Twoich clanych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia
skargi do właściwegoorgallu nadzorczego.

Twoje dane osobowe mogą podlegać działaniom zautamatyzowanym, jednak nie będą podiegały
profilowaniu,

Wszeikie zastrzeżenia
kontakt@zeop"pl,

i

uwagi dotyczące ochrony danych asobovrlrch należy kierować pod adres

ilYn,,-

ZAŁĄCZNIK NR 4 Do STAT{JT STOWARZYSZENIA,,Z ENERGIĄ o PRAWIE"
Tekst jednolity z dnia 16 marca 2022r.

DEKLARACJA DLA KANDYDATA
NA CZŁONKA WSPIERAIĄCEGO
Stowarzyszenia,,Z energią o prawie"
osoba prlwna

Nazwa i forrna prawna

Adres siedziby
KRS
NIP
REGoN

Reprezentant/reprezentanci

Numertelefonu
Adres e-mail
Oświadczam chęć przystąpienia jako członek wspierający do Stowarzyszenia

,,Z

energią o prawie"

z siedzibą w Toruniu przy ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń, wpisanego do rejestru stowarzyszeń,

innych organizacji społecznych

i

zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonega przez Sąd R.ejonowy w Toruniu, VIl

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS:.....,..,..,.,

NlP 9562366053, REGoN 387925057,
Oświadczam, iż zap oznałem się z Regulaminem Sto,ł,,arzyszeni

a.

Deklaruj ę pomac finansow ą/rze czow q/ merytary cznq* w postaci

miejscowość, data

*

właściwezaznaczyć

;

czytelny podpis

m
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