STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WODORU I OGNIW
PALIWOWYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych zwane dalej
Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
§ 2.
Teren działania Stowarzyszenia obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może nawiązywać kontakty międzynarodowe. Siedziba władz
mieści się w Cieszynie.
§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 4.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.
§ 5.
Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 6.
1. Celem Stowarzyszenia jest nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku
publicznego, obejmująca:
a) działanie na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym
powodujących efekt cieplarniany,
b) propagowanie i upowszechnianie rozwoju technologii wodoru i ogniw
paliwowych,

c) prowadzenie działalności edukacyjnej zmierzającej do wszechstronnego
rozwoju świadomości związanej ze stosowaniem technologii wodoru, ogniw
paliwowych.
d) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w kraju w zakresie stosowania
technologii wodoru, ogniw paliwowych.
2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
- działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcja zapisanych nośników
informacji PKD 22
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczotechnicznych - PKD 73.10.H,
- badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z,
- badania i analizy techniczne - PKD 74.30.Z,
- działalność związana z organizacją targów i wystaw - PKD 74.87.A,
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej
niesklasyfikowane - PKD 80.42.B,
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana - PKD 91.33.Z,
§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele na rzecz społeczności państwa polskiego
poprzez:
1. współpracę z przedsiębiorstwami, samorządami, instytucjami rządowymi,
stowarzyszeniami i organizacjami międzynarodowymi,
2. prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz promowania technologii
wodoru, ogniw paliwowych.
3. wydawanie biuletynu informacyjnego,
4. organizowanie i współudział w konferencjach, wystawach krajowych i
międzynarodowych,
5. współudział i organizowanie targów promujących rozwój technologii wodoru,
ogniw paliwowych
6. inspiracja i pomoc w nauczaniu w obszarze technologii wodoru, ogniw
paliwowych na poziomie szkół średnich, wyższych, organizowanie szkoleń,
kursów,
7. inspirowanie działań na rzecz tworzenia specjalistycznej edukacji w zakresie
technologii wodoru, ogniw paliwowych w systemie szkolnictwa wyższego,

8. inspiracja i promowanie systemu kształcenia pomaturalnego, podyplomowego
w zakresie promocji i wykorzystania technologii wodoru, ogniw paliwowych,
9. organizowanie i współudział w stałych ekspozycjach dotyczących
pozyskiwania, stosowania wodoru, produkcji, stosowania ogniw paliwowych.
§ 8.
Zarząd decyduje o prowadzeniu działalności odpłatnej i nieodpłatnej w
poszczególnych dziedzinach działalności.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział III
§ 9.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) honorowych.
§ 11.
l. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,
na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna
szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto
jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu
Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
4) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej
działalności zbieżnej z celami stowarzyszenia,
5) korzystania z innej pomocy faktycznej lub prawnej, w ramach działalności
Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) popierać i czynnie realizować cele stowarzyszenia
4) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków.
§ 13.
1. Członek wspierający, posiada uprawnienia określone w § 12 ust. 1 pkt 2, 4 i 5
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w
statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt 1, 2 i 3,
§ 14.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka,
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez czas
przekraczający 3 okresy,
5) wykluczenia przez Zarząd,
6) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 orzeka Zarząd podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zgromadzenia Członków, które podejmuje w tej sprawie decyzję
ostateczną na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio
zasady określone w ust. 3.
Organy Stowarzyszenia
Rozdział IV
§ 15.
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
§ 16.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwają 4 lata, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić
nie dłużej niż przez 2 kadencje.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów,
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów. Na podstawie uchwały pełnego składu
Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 17.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany
poprzez przeprowadzenie dodatkowych wyborów na nieobsadzone stanowisko.
Walne Zebranie Członków
§ 18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 19.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w
terminie do 30 czerwca każdego roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
zastępca i sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością obecnych członków na okres trwania obrad Walnego
Zebrania spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego
Zebrania Członków.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.
§ 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
7) podjęcie uchwał o nadaniu członkostwa honorowego stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
10) powoływanie sekcji w ramach stowarzyszenia
§ 21.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w
ciągu dwóch miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w
ust. 1 pkt.2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
Zarząd
§ 22.
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia,
zgodnie z chwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie
na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 - 11 członków.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu jest:
- prezes,
- wiceprezes,
4. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 8 członków, może ze swego grona powołać
Prezydium. W skład Prezydium wchodzą:
- prezes,
- wiceprezes,
- skarbnik,
- sekretarz,
- jeden członek Zarządu wybrany przez członków Zarządu w głosowaniu
jawnym.
5. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między
posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
6. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez
Zarząd.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§ 23.
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających
kwotę 5 000 zł,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
10) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz
stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie.
§ 25.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w
razie stwierdzenia nie wywiązywania lub nieprawidłowego wywiązywania się
przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
posiedzenia Zarządu w ciągu 14 dni,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub
odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 26.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, być
spokrewnieni i spowinowaceni lub pozostawać w podległości służbowej z
członkami innych władz Stowarzyszenia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej na podstawie art. 20 pkt 6 c
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., nr
96, poz. 873).
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Majątek i fundusze
Rozdział V
§ 27.
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 28.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) dotacje,
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez
Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na
członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa uchwala Walnego
Zgromadzenia Członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Co do majątku Stowarzyszenia zabrania się:

a) udzielania pożyczek i zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia oraz
pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, tj. osób z którymi
pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
władz Stowarzyszenia oraz pracowników, a także osób bliskich dla
pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
władz Stowarzyszenia oraz pracowników, a także osób bliskich dla
pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz oraz
pracownicy, a także osoby im bliskie.
§ 29.
Do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w zakresie
zwykłego zarządu uprawnieni są prezes lub wiceprezes, zaś w zakresie
przekraczającym zwykły zarząd uprawnieni są prezes i wiceprezes, a w
przypadku nieobecności wiceprezesa upoważniony członek Zarządu
(reprezentacja łączna). Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają
kontrasygnaty skarbnika.
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
Rozdział VI
§ 30.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia
majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz.
104 ze zm.).

