POLSKI KLUB KOGENERACJI

STATUT
Tekst jednolity przyjęty Uchwalą nr 7/2009
IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 18 maja 2009 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
„Polski Klub Kogeneracji”, zwany w dalszej części niniejszego Statutu „Klubem”, jest
dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem osób zainteresowanych promocją i
rozwojem energetyki skojarzonej w Polsce. Klub może używać skrótu nazwy „Kogen
Polska”.
§2
Klub opiera swą działalność na dobrowolnej pracy zrzeszonych w nim członków. Klub może
również zatrudniać pracowników w celu prowadzenia działalności.
§3
Klub posiada osobowość prawną.
§4
Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z
1989 r., Nr 20 poz. 104 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
§5
Siedzibą Klubu jest Warszawa.
§6
Klub może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich
statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,
których Rzeczpospolita Polska jest stroną oraz tworzyć związki stowarzyszeń o celach
zgodnych z niniejszym Statutem.
§7
Klub może posiadać własną legitymację i odznakę oraz posługiwać się pieczęcią zawierającą
nazwę Klubu.
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Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§8
Cele Klubu są następujące:
1. Promocja i rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w interesie
ekorozwoju gospodarki narodowej i Członków Klubu;
2. Promocja rozwoju rynku energii elektrycznej i cieplnej;
3. Przygotowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych, mających wpływ na
rozwój gospodarki skojarzonej w warunkach gospodarki rynkowej;
4. Promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie gospodarki
skojarzonej.
§9
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów, w celu wymiany poglądów i
doświadczeń w dziedzinie rozwoju gospodarki skojarzonej w Polsce i innych krajach;
2. Opracowywanie i dystrybucję informatorów, biuletynów, raportów i innych opracowań na
temat gospodarki skojarzonej w Polsce i na świecie;
3. Prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych związanych z
promocją gospodarki skojarzonej;
4. Organizowanie doradztwa gospodarczego oraz finansowego na temat gospodarki
skojarzonej w Polsce i na świecie;
5. Inicjowanie i podejmowanie działań badawczych, rozwojowych, naukowych i
szkoleniowych na temat gospodarki skojarzonej w Polsce i na świecie;
6. Inicjowanie i opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych oraz zmian
legislacyjnych dotyczących gospodarki skojarzonej;
7. Podejmowanie i organizowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągnięcia
celów opisanych w § 8 niniejszego Statutu;
8. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi.
§ 10
1. Dla realizacji swoich zadań Klub może prowadzić działalność gospodarczą, powoływać
jednostki organizacyjne Klubu, tworzyć bądź przystępować do spółek oraz tworzyć
związki stowarzyszeń o celach zgodnych z niniejszym Statutem. Przychody uzyskane w
ramach prowadzenia tej działalności przez Klub posłużą do wykonywania statutowych
celów Klubu i nie mogą podlegać podziałowi pomiędzy jego członków.
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2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) wykonywania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie energetyki, automatyki i
robotyki, budownictwa, elektroniki, informatyki, górnictwa, inżynierii środowiska na
temat skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (PKD 72.19.Z);
2) wykonywania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ekonomii, organizacji i
zarządzania, w tym analiz ekonomicznych na temat wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej (PKD 72.20.Z);
3) wykonywania badań i analiz technicznych (PKD 71.20.B);
4) badania rynku energetycznego w zakresie skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej (PKD 73.20.Z);
5) działalności wydawniczej (PKD 58), w tym wydawania książek (PKD 58.11.Z),
czasopism i innych wydawnictw periodycznych (PKD 58.14.Z), poligrafii (PKD
58.19.Z) i reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
6) doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania
elektrociepłowniami w zakresie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej (PKD 70.22.Z);
7) organizacji targów, wystaw, konferencji i kongresów (PKD 82.30.Z);
8) kształcenia i dokształcania specjalistów w zakresie energetyki zawodowej (PKD
85.59.B);
9) innej działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, reprezentowania interesów
swoich członków przed instytucjami rządowymi (PKD 94.11.Z).
3. Dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na realizację celów statutowych
Klubu.
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
§ 11
Członkami Klubu mogą zostać osoby fizyczne i prawne, zainteresowane rozwojem
gospodarki skojarzonej w Polsce, które:
– deklarują wolę uczestniczenia w pracach Klubu, w tym w przedsięwzięciach
gospodarczych organizowanych przez Klub;
– deklarują wolę przestrzegania postanowień niniejszego Statutu;
– deklarują wolę regularnego wnoszenia opłat (składek członkowskich) na zasadach
określonych w niniejszym Statucie.

3

§ 12
Członkowie Klubu dzielą się na:
–

członków zwyczajnych;

–
–

członków wspierających;
członków honorowych.

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać obywatel polski oraz cudzoziemiec, mający
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz osoby fizyczne uznające i
wspierające materialnie cele Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym Klubu może być podmiot gospodarczy: osoba prawna lub inna
jednostka organizacyjna mająca zdolność do czynności prawnych, a nadto osoba fizyczna,
która położyła szczególne zasługi dla Klubu lub rozwoju gospodarki skojarzonej w
Polsce.
§ 14
1. Członków zwyczajnych i wspierających Klubu przyjmuje Rada Zarządzająca w drodze
uchwały na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego.
2. Członkostwo honorowe nadaje Rada Zarządzająca w drodze uchwały na podstawie
umotywowanego pisemnego wniosku złożonego przez członka Klubu.
§ 15
Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną mającą zdolność do
czynności prawnych uczestniczy w działalności Klubu poprzez swoich umocowanych
przedstawicieli.
§ 16
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Uczestniczyć w obradach Walnych Zgromadzeń Członków Klubu;
2. Wybierać Radę Zarządzającą i Komisję Rewizyjną Klubu oraz być do nich wybranym;
3. Zgłaszać Radzie Zarządzającej kandydatury do nadania godności członka honorowego;
4. Otrzymywać wszelkie ogólne publikacje i opracowania rozprowadzane przez Klub;
5. Wnosić sprawy pod obrady władz Klubu;
6. Nosić i legitymować się odznaką i innymi emblematami Klubu;
7. Brać udział w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Klub;
8. Składać odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu od decyzji organów
Klubu.
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§ 17
Członkowie wspierający i honorowi mają prawa wymienione w § 16 pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
§ 18
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1. Dbać o rozwój energetyki skojarzonej w Polsce;
2. Brać aktywny udział w pracach i realizowaniu celów Klubu;
3. Uczestniczyć w pracach władz Klubu, do których został wybrany;
4. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu;
5. Uiszczać na czas składki członkowskie.
§ 19
Członek wspierający ma obowiązki wynikające z postanowień § 18 pkt. 1, 4 i 5 niniejszego
Statutu.
§ 20
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w następujących przypadkach:
1. Pisemnego zgłoszenia Radzie Zarządzającej wystąpienia z Klubu;
2. Wykluczenia z Klubu na podstawie uchwały Rady Zarządzającej podjętej na skutek
niezapłacenia składek członkowskich w okresie 6 miesięcy od otrzymania pisemnego
wezwania;
3. Wykluczenia z Klubu na podstawie uchwały Rady Zarządzającej w przypadku
uporczywego naruszania postanowień niniejszego Statutu, niewypełniania obowiązków
członkowskich lub działania na szkodę Klubu;
4. Utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego;
5. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub
honorowego;
6. Wykluczenia z Klubu na mocy uchwały Rady Zarządzającej z innych uzasadnionych
przyczyn.
§ 21
W przypadkach opisanych w § 20 pkt. 2, 3 i 6 o ustaniu członkostwa orzeka w drodze
uchwały Rada Zarządzająca, która jest zobowiązana poinformować danego członka pisemnie
o ustaniu członkostwa, z podaniem przyczyn. Uchwała Rady Zarządzającej może zostać
zaskarżona przez członka Klubu do Walnego Zgromadzenia Członków, za pośrednictwem
Rady Zarządzającej, w terminie 14 dni od doręczenia powiadomienia o ustaniu członkostwa.
Niewniesienie odwołania w powyższym terminie powoduje uprawomocnienie się uchwały
Rady Zarządzającej. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w przedmiocie
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uwzględnienia bądź oddalenia odwołania na najbliższym posiedzeniu, w drodze tajnego
głosowania, większością 2/3 głosów obecnych. Uchwała Zgromadzenia ma charakter
ostateczny. Członek, którego postępowanie dotyczy nie może głosować na Zgromadzeniu w
sprawie odwołania. W przypadku niepodjęcia przez Zgromadzenie uchwały z powodu
nieuzyskania wymaganej większości głosów, uchwała Rady Zarządzającej nie wywołuje
skutków. Do czasu rozpoznania odwołania przez Zgromadzenie, tj. podjęcia uchwały o
uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania lub odbycia Zgromadzenia, na którym głosowano w
sprawie odwołania lecz nie doszło do podjęcia uchwały, członkowi przysługują wszystkie
prawa i obowiązki członkowskie.

Rozdział IV
Struktura
§ 22
Władzami Klubu są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Rada Zarządzająca;
3. Komisja Rewizyjna.
§ 23
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest organem stanowiącym i określającym główne
kierunki działalności Klubu oraz sprawującym ogólny nadzór nad prawidłowym
wykonywaniem zadań przez Radę Zarządzającą.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Radę Zarządzającą raz
w roku, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego i rozpatruje
sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności Klubu za ostatni rok kalendarzowy oraz
opinię Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego Rady Zarządzającej za
ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie
udzielenia skwitowania organom Klubu z wykonanych przez nie obowiązków.
Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu mogą być także
inne sprawy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Zarządzającą z własnej
inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/10 członków Klubu.
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Rada Zarządzająca zobowiązana jest zwołać Zgromadzenie w ciągu 14 dni od otrzymania
wniosku spełniającego warunki określone w niniejszym przepisie.
§ 25
Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez Radę Zarządzającą,
po pisemnym zawiadomieniu wszystkich członków. Miejsce Zgromadzenia znajdować się
będzie na terenie RP. Pisemnych zawiadomień wraz z porządkiem obrad Rada Zarządzająca
dokonuje listem poleconym lub przesyłką kurierską wysłaną najpóźniej 14 dni przed
odbyciem Zgromadzenia. Za pisemną zgodą członka klubu zawiadomienie może być
przesłane pocztą elektroniczną na podany przez niego adres.
§ 26
Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonuje Prezes Klubu lub Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, który następnie zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 27
1. Każdy członek zwyczajny ma prawo do jednego głosu.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie Klubu osobiście,
członkowie władz Klubu a także osoby zaproszone przez Radę Zarządzającą.
§ 28
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą wszystkie sprawy nie
zastrzeżone do kompetencji innych władz Klubu.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
– wybór i odwoływanie Rady Zarządzającej i Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem pierwszej
Rady Zarządzającej i Komisji Rewizyjnej, które wybierane są przez założycieli Klubu;
–
–
–
–
–
–
3.

przyjęcie sprawozdania Rady Zarządzającej z działalności Klubu, rocznego sprawozdania
finansowego oraz opinii Komisji Rewizyjnej z badania tego sprawozdania;
udzielanie skwitowania Radzie Zarządzającej i Komisji Rewizyjnej;
uchwalanie zmian w Statucie;
uchwalanie i zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków;
rozpatrywanie odwołań członków od decyzji organów Klubu;
rozwiązanie Klubu.
Z zastrzeżeniem postanowień § 21 niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Zgromadzeniu, z
wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany Statutu oraz rozwiązania Klubu, które zapadają
większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 50% członków
Klubu. W wypadku braku quorum, Rada Zarządzająca wyznacza drugi termin Walnego
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Zgromadzenia, na którym nie obowiązuje wymóg obecności 50% członków. Na wniosek
członka Klubu wybór Rady Zarządzającej lub Komisji Rewizyjnej następuje w
głosowaniu tajnym.
§ 29
1. Rada Zarządzająca składa się z 5 do 15 osób, w tym: Prezesa Klubu wybieranego przez
Walne Zgromadzenie; do 3 Wiceprezesów i Sekretarza, których wybiera Rada Zarządzająca spośród swoich członków. Prezes Klubu, Wiceprezesi i Sekretarz wchodzą w skład
Prezydium.
2. Między posiedzeniami Rady Zarządzającej jej uprawnienia przysługują Prezydium.
3. Prezes Klubu i pozostali członkowie Rady Zarządzającej wybierani są przez Walne
Zgromadzenie na okres 5 lat, za wyjątkiem pierwszej Rady Zarządzającej, której kadencja
trwa 2 lata.
Prezes Klubu i poszczególni członkowie Rady Zarządzającej mogą być wybierani na
kolejne kadencje.
4. Prezes Klubu kieruje pracami Rady Zarządzającej oraz reprezentuje Klub wobec innych
instytucji.
§ 30
1. Posiedzenia Rady Zarządzającej zwoływane są stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz
na trzy miesiące. O posiedzeniu należy powiadomić wszystkich członków Rady
Zarządzającej wysyłając zawiadomienie co najmniej 7 dni przed planowanym
posiedzeniem.
2. Członek Rady Zarządzającej uczestniczy w posiedzeniach Rady osobiście.
3. Uchwały Rady Zarządzającej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
obecności nie mniej niż połowy członków Rady Zarządzającej.
§ 31
Do kompetencji Rady Zarządzającej należy:
1. Realizacja w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia kierunków działalności Klubu i
określanie programu zadań na każdy rok kalendarzowy;
2. Określenie szczegółowej działalności Klubu, struktury organizacyjnej oraz szczegółowego
trybu przyjmowania członków Klubu;
3. (skreślony);
4. Czuwanie nad prawidłowym wykonaniem przez Klub jego zadań statutowych;
5. Składanie sprawozdań z działalności Klubu Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz
Komisji Rewizyjnej celem sporządzenia opinii;
6. Przyjmowanie zwyczajnych i wspierających członków Klubu;
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7. Nadawanie tytułu członka honorowego, na wniosek złożony przez członka Klubu;
8. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków, na zasadach określonych niniejszym
Statutem;
9. Podejmowanie uchwał o ustaniu członkostwa, na zasadach przewidzianych w niniejszym
Statucie.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu i odpowiada przed Walnym
Zgromadzeniem Członków, któremu przedstawia coroczne sprawozdania.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
– bieżąca i okresowa kontrola działalności finansowej Klubu;
–
–
–

dokonywanie okresowych ocen działalności Klubu pod względem realizacji zadań Klubu.
opiniowanie okresowych i rocznych sprawozdań Rady Zarządzającej z działalności Klubu;
wykonywanie innych czynności zleconych jej przez Walne Zgromadzenie Członków
Klubu.

§ 33
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powoływanych na okres trzech lat przez
Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być
wybierani na kolejne kadencje.
2. Komisja Rewizyjna działa pod kierownictwem Przewodniczącego, wybieranego i
odwoływanego przez Komisję z jej grona. Komisja dokonuje wyboru Przewodniczącego
na pierwszym posiedzeniu.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 2 członków.
§ 34
1. W razie ustąpienia Członka Władz Stowarzyszenia organ ten uzupełnia swój skład w
drodze kooptacji do 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
§ 35
1. Klub jest reprezentowany przez Radę Zarządzającą.
2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu
upoważnieni są: Prezes Klubu samodzielnie lub dwaj członkowie Rady Zarządzającej
działający łącznie.
3. Rada Zarządzająca może ustanowić pełnomocnika do działania w imieniu Klubu. Zakres
umocowania określony zostanie w uchwale o powołaniu pełnomocnika i nie może
przekraczać umocowania Rady Zarządzającej do działania w imieniu Klubu.
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Rozdział V
Majątek i finanse Klubu
§ 36
Majątek Klubu składa się ze środków finansowych, ruchomości i nieruchomości oraz praw
majątkowych i niemajątkowych.
§ 37
Klub finansuje swoją działalność z:
1. Składek członkowskich;
2. Dotacji i darowizn dokonywanych na rzecz Klubu;
3. Innych przychodów;
4. Dochodu z działalności gospodarczej.
§ 38
1. Rokiem obrotowym Klubu jest rok kalendarzowy.
2. Dochód z działalności Klubu służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i nie może
zostać przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
§ 39
1. Wysokość składki członkowskiej uchwala Rada Zarządzająca Klubu.
2. Członkowie Klubu zobowiązani są do płacenia składek w obowiązującej wysokości raz w
roku z góry, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego wezwania do
zapłacenia składki. Nowi członkowie zobowiązani są do dokonania zapłaty składki w
pełnej wysokości za cały rok, w którym zostali przyjęci.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 40
W uchwale o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatorów spośród
urzędujących członków Rady Zarządzającej oraz określi przeznaczenie i sposób podziału
majatku Klubu po zakończeniu likwidacji.
§ 41
W sprawach nieuregulowanych w Statucie znajdują zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o
Stowarzyszeniach.
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§ 42
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący
IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Marek Rakowicz
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