STATUT STOWARZYSZENIA
„TOWARZYSTWO OBROTU ENERGIĄ”
(tekst jednolity, stan na 10 Listopada 2005 r.)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie „TOWARZYSTWO OBROTU ENERGIĄ” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest
stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. 01.79.855 ze zmianami).
§2
Stowarzyszenie „TOWARZYSTWO OBROTU ENERGIĄ” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i
apolitycznym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego celem jest:
1.

podejmowanie działań wspomagających:
a) rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym:
• rynku energii elektrycznej,
• rynku ciepła,
• rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła,
• rynku instrumentów pochodnych,
b)

tworzenie standardów handlu produktami wymienionymi w ppkt. a),

2.

upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami i standardów takiego handlu,

3.

prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków,
w tym - w szczególności – propagowania informacji dotyczących możliwości korzystania z
dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku,

4.

kształtowanie norm etycznych w handlu energią i paliwami,

5.

reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów sektora obrotu energią i
paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.

6.

prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska, działalności naukowej, naukowotechnicznej i oświatowej.
§3

1. W szczególności Stowarzyszenie koncentruje swoje działania na następujących zagadnieniach:
a) polityka energetyczna i zrównoważony rozwój Polski w obszarze energetyki,
b) regulacje prawne dotyczące sektora energii i paliw, w tym opiniowanie projektów oraz
projektów zmian tych regulacji,
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c) ochrona środowiska i zmiany klimatyczne związane z produkcją energii i paliw,
d) dostosowywaniem struktur organizacyjnych przedsiębiorstw sektora energetycznego do
dyrektyw Unii Europejskiej,
e) wypracowywanie standardów handlowych, umów, zabezpieczeń, itd. zwłaszcza w zakresie
obrotu energią elektryczną konwencjonalną, odnawialną i wytwarzaną w skojarzeniu.
2. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
a) utrzymywanie współpracy i wymiany informacji z innymi uczestnikami rynków,
b) współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi działającymi w pokrewnych dziedzinach oraz
operatorami sieci i rynków,
c) organizowanie seminariów i zebrań dyskusyjnych oraz konferencji krajowych
i międzynarodowych,
d) reprezentowanie interesów członków w zakresie obrotu energią i paliwami wobec organów
administracji rządowej i innych stowarzyszeń,
e) inicjowanie oraz uczestnictwo w opiniowaniu rozwiązań prawnych i organizacyjnych rynków
energii i paliw,
f) współpracę z instytucjami parlamentarnymi, rządowymi, samorządowymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego w
zakresie związanym z realizacją celów stowarzyszenia, kreującymi politykę energetyczną
państwa,
g) prowadzenie współpracy międzynarodowej z podobnymi stowarzyszeniami w zakresie
rozwoju handlu międzynarodowego, propagowanie racjonalnego wykorzystywania energii i
paliw,
h) inicjowanie rozwiązań zmierzających do optymalnego wykorzystywania źródeł energii, w tym
źródeł energii odnawialnej,
i) działalność edukacyjną i informacyjną,
j) wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania
Stowarzyszenia,
k) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
3. Aktualizacja kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności w przypadku jakichkolwiek zmian Klasyfikacji
lub zmian w zaszeregowaniu poszczególnych sposobów realizacji celów lub obszarów ramach
PKD nie Stanowi zmiany niniejszego Statutu i jest dokonywana przez Radę Zarządzającą w
drodze uchwały.

§4
Stowarzyszenie ustanowione zostaje na czas nieoznaczony.
§5
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą
Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
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§6
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami o tym samym
lub podobnym profilu działania oraz może stawać się członkiem tych organizacji.
§7
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, a także zlecać opracowanie ekspertyz, opinii oraz
opracowań wytypowanym specjalistom.
§8
Stowarzyszenie dla uzyskania dochodów na realizację celów statutowych, może prowadzić działalność
gospodarczą, z zachowaniem zasad określonych w art. 34 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Rozdział 2
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym cudzoziemcy nie mający
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Członka Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 11 ust.3, przyjmuje Rada Zarządzająca po złożeniu
pisemnej rekomendacji udzielonej przez co najmniej trzech członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
3. Rada Zarządzająca może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków. Kandydatowi
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków od uchwały Rady
Zarządzającej odmawiającej przyjęcia w poczet członków w terminie 14 dni od daty
powiadomienia go o sprzeciwie. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Odmowa
przyjęcia w poczet członków wymaga uzasadnienia.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
materialną lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego
przedstawiciela.
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3. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna mająca szczególne zasługi dla
rozwoju Stowarzyszenia. Przyznanie członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów. Członek honorowy nie ma
obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
§ 12
1.

Członek zwyczajny ma:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) prawo udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem
głosu,
d) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 13

1.
2.
3.

4.

Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa
określone w § 12 ust. 1, a także prawo uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania
Członków z głosem doradczym.
Członek wspierający ma prawo wskazywania swojego kandydata do Rady Zarządzającej
Stowarzyszenia jak również prawo wskazywania nowego kandydata, zgodnie z
postanowieniami Rozdziału 3 niniejszego Statutu.
Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia w
szczególności do udzielania zadeklarowanego poparcia finansowego, co najmniej w postaci
corocznych składek członkowskich.
Składka nowego członka wspierającego w pierwszym roku kalendarzowym uczestnictwa w
Stowarzyszeniu zostaje zmniejszona proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy pozostałych do
końca roku kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym została podjęta uchwała o
przyjęciu w poczet członków.
§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie do Rady
Zarządzającej,
b) śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka wspierającego,
c) Uchwały Rady Zarządzającej Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków z powodu
nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu. Od uchwały Rady Zarządzającej skreślającej
z listy członków, członkowi w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o uchwale, przysługuje
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prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna. Uchwała o
skreśleniu z listy członków wymaga uzasadnienia
Rozdział 3
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Rada Zarządzająca,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 16

1.

Wszystkie władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym.

2.

Wszystkie władze Stowarzyszenia działają kolegialnie, wyrażając swoją wolę w drodze
uchwał podjętych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu
organów.

3.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje obowiązki społecznie.
§ 17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian w Statucie,
c) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
d) z zastrzeżeniem Paragrafu 27 ust. 1 – ustalanie liczby członków Rady Zarządzającej,
e) powoływanie i odwoływanie członków Rady Zarządzającej,
f) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie budżetu i zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
h) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
i) rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Rady Zarządzającej o odmowie przyjęcia w poczet
członków jak również o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i zadysponowania jego majątkiem,
k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
l) nadawanie godności członka honorowego.
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§ 19
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Radę Zarządzającą z własnej inicjatywy, na
żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/10 członków zwyczajnych, poprzez zawiadomienie
na piśmie listem poleconym o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na
14 dni przed proponowanym terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się nie później niż w terminie trzech
miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków powinno odbyć się w terminie trzech tygodni od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 20
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, oddanych przy
obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych, o ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią
inaczej. Głosem oddanym jest głos "za" lub "przeciw". Jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu Członków
nie będzie można podjąć ważnej uchwały ze względu na brak wymaganego quorum, wówczas na
kolejnym Walnym Zebraniu Członków zwołanym w celu podjęcia uchwał objętych poprzednim
porządkiem obrad wymagane quorum 1/2 członków przestaje obowiązywać.
§ 21
Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.
§ 22
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział również członkowie honorowi i wspierający z głosem
doradczym.
§ 23
Jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni są obecni na Walnym Zebraniu Członków, wówczas może ono
powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni wyrażą zgodę na
odbycie Walnego Zebrania Członków i rozpatrzenie poszczególnych spraw.
§ 24
Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Rady Zarządzającej względnie inny
członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie do tego celu.
§ 25
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że
postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. Na wniosek członka zwyczajnego Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków może zarządzić w każdej sprawie głosowanie tajne.
§ 26
Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków spisuje się protokół.
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§ 27
1. Rada Zarządzająca składa się z nie mniej niż 3 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów. W
skład Rady Zarządzającej powoływani mogą być jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Kadencja Rady Zarządzającej trwa pół roku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powołuje
członków Rady Zarządzającej na dwie kolejne kadencje. Mandat Członka Rady Zarządzającej
powołanego na pierwszą z tych kadencji wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia powołania.
Mandat Członka Rady Zarządzającej powołanego na drugą z tych kadencji wygasa z dniem odbycia
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, zatwierdzającego działalność Stowarzyszenia za
rok kalendarzowy, w którym rozpoczęła się kadencja tego Członka Rady Zarządzającej.
3. Członkowie Rady Zarządzającej powoływani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie ma obowiązek przeprowadzenia głosowania nad kandydaturą członka Rady
wskazaną przez każdego z członków wspierających. Rada Zarządzająca kieruje całokształtem
działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na
zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Rada Zarządzająca
na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa i dwóch Wiceprezesów
Stowarzyszenia.
4. Rada Zarządzająca kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
5. Rada Zarządzająca zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Członkowie Rady Zarządzającej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Prezes Rady Zarządzającej lub pod jego nieobecność Wiceprezes, zwołuje posiedzenia Rady
Zarządzającej oraz kieruje jego pracami.
§ 28
Do kompetencji Rady Zarządzającej należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
e) podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
f) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
h) składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków,
i) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Komisja składa się z 3 osób, w tym
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie
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Członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok. O podziale stanowisk w Komisji decydują jej
członkowie na pierwszym posiedzeniu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki
finansowej,
b) występowanie do Rady Zarządzającej z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) występowanie do Rady Zarządzającej z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków,
d) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem Członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej
a) nie mogą wchodzić w skład Rady Zarządzającej ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być
pracownikami Stowarzyszenia.
b) Nie mogą objąć lub pełnić funkcji jeśli byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej;”
5. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli przynajmniej raz w roku.
6. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin zatwierdzony
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 30
W przypadku śmierci, ustąpienia bądź skreślenia z listy członków Stowarzyszenia osoby wchodzącej w
skład Rady Zarządzającej lub Komisji Rewizyjnej na wakujące miejsce przeprowadza się wybory
uzupełniające.
Rozdział 4
Majątek Stowarzyszenia
§ 31
1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia.

2.

Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i
zapisy oraz korzystać z ofiarności i pomocy publicznej.

3.

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w stosunku
do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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”.
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4.

Stowarzyszenie nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5.

Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

6.

Stowarzyszenie nie może dokonywać na szczególnych zasadach zakupu towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich;
Rozdział 5
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia
§ 32
Do składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Rady Zarządzającej, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 33
1. Uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 1/2 ważnie oddanych głosów, w obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi zawierać dyspozycję, co do przeznaczenia jego
majątku. Przeznaczenie majątku Stowarzyszenia musi być zgodnie z celami statutowymi
Stowarzyszenia.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 34
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U Nr.20 poz.104 ze zmianami).
Warszawa, dnia 9 marca 2005 roku.
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