Statut
Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Przemysłowych
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie zostaje założone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo
o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001, nr 79 poz. 855).

Stowarzyszenie będzie
Przemysłowych.

działało

pod

nazwą:

§2
Polskie

Stowarzyszenie

Wykonawców

Izolacji

§3
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia są Krapkowice
47-300, ul. Opolska 75.
§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń branżowych. W takiej sytuacji Stowarzyszenie
podporządkuje się statutom, regulaminom oraz uchwałom tych stowarzyszeń.
§6
1. Stowarzyszenie używa logo.
2. Stowarzyszenie używa pieczęci:
Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
ul. Opolska 75
47-300 Krapkowice
Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1) inicjowanie postępu technicznego w zakresie prac izolacyjnych w przemyśle,
2) organizacja współpracy z przedstawicielami przemysłu w zakresie inspirowania postępu
technicznego w dziedzinie prac izolacyjnych,
3) prowadzenie analiz organizacyjno-ekonomicznych dotyczących polskiego przemysłu,
4) współudział w tworzeniu i opiniowaniu przepisów i norm prawnych dotyczących izolacji
przemysłowych,
5) współpraca w zakresie tworzenia norm i zasad dotyczących realizacji prac izolacyjnych
w przemyśle (nowe katalogi, normy techniczne, zasady pomiaru skuteczności izolacji itp.),
6) nawiązywanie współpracy z producentami materiałów izolacyjnych w celu opiniowania wyrobów
i ich jakości, oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie,

7) opracowanie zasad i wymogów dla firm świadczących usługi izolacyjne w przemyśle,
zapewniających spełnienie wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa oraz wpływu na
środowisko,
8) wspomaganie Członków Stowarzyszenia w ich kontaktach z organami Państwa i innymi
podmiotami,
9) udział w procesach normalizacyjnych dotyczących projektowania, wykonawstwa, odbiorów oraz
oceny skuteczności izolacji przemysłowych,
10) troska o ochronę środowiska naturalnego poprzez promowanie odpowiednich rozwiązań
technicznych,
11) współdziałanie z innymi organizacjami gospodarczymi i urzędami centralnymi w zakresie
ochrony środowiska,
12) edukacja kadry inżynieryjno-technicznej,
13) ogólnopolska promocja zawodów monter izolacji przemysłowych i blacharz izolacji
przemysłowych,
14) rozwój szkolnictwa zawodowego dla zawodów monter izolacji przemysłowych i blacharz izolacji
przemysłowych.
§8
Cele określone w Rozdz. 2, §7, realizuje się poprzez:
a) organizowanie konferencji, zjazdów i seminariów tematycznych,
b) utrzymywanie kontaktów z podobnymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
c) organizowanie szkoleń na rzecz Stowarzyszenia i zaproszonych gości,
d) pozyskiwanie i zapewnienie Członkom Stowarzyszenia stałego dopływu informacji fachowej,
e) współpracę ze środkami masowego przekazu, w tym także z prasą branżową,
f) organizowanie zespołów roboczych, w tym także złożonych ze specjalistów dla rozwiązywania
bieżących problemów w branży.
Rozdział 3
Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa
i obowiązki Członków

§9
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
wykonawstwa usług izolacji budowlanych lub przemysłowych, lub będąca pracownikiem (albo byłym
pracownikiem – emerytem lub rencistą) podmiotu prowadzącego taką działalność, jego
udziałowcem bądź akcjonariuszem, albo Członkiem władz, a także będąca pracownikiem naukowym
prowadzącym działalność badawczo-naukową (lub byłym pracownikiem naukowym – emerytem lub
rencistą) w zakresie wymienionym w niniejszym punkcie. Osoba taka musi mieć pełną zdolność do
czynności prawnych i nie być pozbawiona praw publicznych. Osobą taką może być także
cudzoziemiec, nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP.
2. Aby nabyć członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu kandydat na Członka winien uzyskać pisemne,
pod rygorem nieważności, poparcie przynajmniej 5 Członków zwyczajnych Stowarzyszenia, a nadto
złożyć deklarację według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia. Nie dotyczy to Członków
założycieli Stowarzyszenia.

§10
Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie
wykonawstwa izolacji budowlanych lub przemysłowych. Aby zostać Członkiem wspierającym
Stowarzyszenia, kandydat winien złożyć deklarację wypełnioną według wzoru ustalonego przez Zarząd
Stowarzyszenia, gdzie deklaruje opłacenie składki członkowskiej. Kandydat na Członka wspierającego
winien uzyskać pisemne, pod rygorem nieważności, poparcie przynajmniej 5 Członków zwyczajnych
Stowarzyszenia i zgodę wyrażoną przez Zarząd Stowarzyszenia.
§11
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi w realizacji celów
Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe przyznaje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
na wniosek Zarządu.
§12
Listę Członków prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
§13
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w razie:
1) rezygnacji z członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia, po podjęciu przez Członka decyzji
i powiadomieniu o niej Zarządu Stowarzyszenia,
2) śmierci Członka,
3) pozbawienia członkostwa na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków w przypadku istotnych
zmian lub przyczyn powodujących utratę statusu Członka Stowarzyszenia, w szczególności
w przypadku odejścia z branży,
4) naruszenia zasad dobrych obyczajów i zasad pracy Stowarzyszenia,
5) ogłoszenia upadłości Członka wspierającego lub jego rozwiązania bądź likwidacji,
6) wystąpienia ze Stowarzyszenia Członka wspierającego, zgłoszonego na piśmie, po uprzednim
uregulowaniu należnych składek członkowskich.
§14
Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
Decyzję o skreśleniu z listy Członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd. W przypadku
Członków wspierających, rezygnacja z członkostwa powinna wpłynąć najpóźniej na pół roku przed
kolejnym rokiem obrachunkowym. W przeciwnym razie, występujący Członek zobowiązany jest
uregulować składkę członkowską za kolejny rok.
§15
1. Walne Zebranie Członków może pozbawić Członka Stowarzyszenia członkostwa w przypadku:
1) popełnienia przestępstwa, które zostało stwierdzone stosownym, prawomocnym orzeczeniem,
2) popełnienia czynu sprzecznego z dobrymi obyczajami,
3) powstania zaległości w zakresie regulowania składek członkowskich za łączny okres 1 (jednego)
roku,
4) naruszenia Statutu Stowarzyszenia,
5) niespełnienia wymogów §9 pkt.1 lub utraty poparcia wynikającego z zapisu §9 pkt.2.


W przypadku Członków zwyczajnych, utrata członkostwa następuje na podstawie wniosku
Członka wspierającego, którego przedstawiciel utracił status, czyli nie spełnia już wymogów

§9 pkt.1. Wniosek musi mieć formę pisemną i powinien zostać rozpatrzony przez Walne
Zebranie Członków.


Utrata poparcia dla Członka zwyczajnego, o którym mowa w §9 pkt.2 powinna zostać
zgłoszona na piśmie i poddana głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków.

6) utraty poparcia dla Członka wspierającego, o którym mowa w §10 wyrażona na piśmie przez,
co najmniej jednego z Członków zwyczajnych.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków zwyczajnych.
§16
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
c) korzystać z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
2. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, brać udział
z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
3. Członek honorowy ma wyłącznie prawo głosu doradczego.
§17
1. Do obowiązków Członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składek członkowskich przez reprezentowanego przez siebie Członka
wspierającego. Nie dotyczy Członków zwyczajnych będących założycielami Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do popierania działalności Stowarzyszenia, przestrzegania
jego Statutu, zasilania Stowarzyszenia wpłatami zgodnie z zadeklarowanymi zobowiązaniami.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.
§19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku kalendarzowym
na dzień przypadający w ciągu pierwszych pięciu miesięcy kalendarzowych.
3. W zakresie zwoływania, przebiegu, głosowania, protokołowania Walnego Zebrania Członków
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) dotyczące Zgromadzenia
Wspólników spółki z o.o.
§20
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyć mogą:

a) Członkowie zwyczajni – z głosem decydującym,
b) Członkowie wspierający – z głosem doradczym,
c) zaproszeni goście,
d) Członkowie honorowi nie będący Członkami zwyczajnymi – z głosem doradczym.
§21
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub z wniosku przynajmniej 1/3 ogólnej
liczby Członków zwyczajnych, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej. Wniosek o zwołanie Walnego
Zebrania Członków winien zawierać porządek obrad. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na
termin przypadający nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
§22
Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez zawiadomienia przynajmniej na 14 dni przed Walnym
Zebraniem. Zawiadomienie winno zawierać dzień, godzinę i miejsce obrad oraz porządek obrad. Jeśli
porządek obrad obejmuje zmianę Statutu, wówczas należy w zawiadomieniu podać treść proponowanej
zmiany. Zaproszenia powinny być pisemne, dopuszczalne jest doręczenie zawiadomień, przy pomocy
poczty elektronicznej lub faxem.
§23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji
innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie wytycznych i preliminarza finansowania działalności Stowarzyszenia na okres
kadencji władz,
7) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku zlikwidowanego
Stowarzyszenia,
9) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości
przekraczającej kwotę 100 000 PLN.
§24
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy Członków zwyczajnych – osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem
Rozdz. 6, art. 38.
2. W przypadku stwierdzenia braku kworum następne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się
w tym samym dniu pół godziny później, a Uchwały zapadają wówczas niezależnie od liczby obecnych
członków.
§25
1. Zarząd może składać się z trzech lub czterech Członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzą Prezes i Wiceprezesi.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzygający jest głos
Prezesa Zarządu.
3. Dla ważności uchwał konieczne jest zaproszenie wszystkich Członków Zarządu i obecność
przynajmniej trzech z nich w przypadku Zarządu czteroosobowego i dwóch, w przypadku Zarządu
trzyosobowego, w tym Prezesa.

§26
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym także w sferze cywilnoprawnej,
w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych i nabywania praw,
2) uchwalanie wysokości składek członkowskich na dany rok,
3) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego
Zebrania Członków,
4) podejmowanie i realizowanie uchwał w sprawach organizowania działalności programowej
i finansowej,
5) sporządzanie sprawozdania finansowego,
6) zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia,
7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
8) przyjmowanie Członków Stowarzyszenia,
9) rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10) powiadamianie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu
Członków, a także posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem obrad będzie sprawozdanie
z wykorzystania

środków pochodzących z dotacji, darowizn, spadku i zapisów oraz ofiarności

publicznej,
11) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
§27
Stowarzyszenie reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu w tym
Prezesa Zarządu. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism mogą być dokonywane
wobec jednego Członka Zarządu.
§28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch Członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na
wspólną kadencję.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego składu przewodniczącego.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej
składu.
4. Dla ważności uchwał konieczne jest zaproszenie wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej.
§29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu
działalności Stowarzyszenia oraz przedkładanie sprawozdań i wniosków Walnemu Zebraniu Członków.
§30
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Walnego
Zebrania Członków o uchylenie uchwały Zarządu.
§31
Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.

§32
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i ustanowiona jest w sposób kompleksowy dla
wszystkich Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołanych na wspólną kadencję.
§33
W razie zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może on być uzupełniony przez
dokooptowanie nowych Członków spośród kandydatów do tych organów, którzy otrzymali najwyższą
liczbę głosów i nie zostali wybrani lub dodatkowe wybory uzupełniające. Liczba dokooptowanych
Członków nie może przekraczać 1/2 składu organu.
Wybory uzupełniające nie zmieniają okresu kadencyjności zarówno Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej.
Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§34
1. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do prowadzenia jego działalności
statutowej.
2. Stowarzyszenie finansuje działalność i swój majątek z funduszu statutowego i zapasowego, a także
może tworzyć inne fundusze celowe za uchwałą Walnego Zebrania Członków. Zasady gospodarki
funduszami określa Walne Zebranie Członków.
3. Dochody z darowizn mogą być wykorzystywane na wszystkie cele statutowe Stowarzyszenia, jeżeli
darczyńcy nie wskazali bliżej sposobu wykorzystania tych środków lub funduszu celowego, który zasilają.
4. Środki pochodzące z odsetek bankowych przeznaczane są na działalność statutową.
§35
Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:
a) składek członkowskich,
b) darowizn,
c) spadków,
d) zapisów,
e) własnej działalności gospodarczej,
f) dotacji,
g) ofiarności publicznej,
h) majątku Stowarzyszenia.
§36
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem (wg PKD) będzie:
- 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
- 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
- 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

- 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
- 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na cele
statutowe Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między Członków.
§37
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Rozdział 6
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§38
Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia
powinna być podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków
zwyczajnych.
§39
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia i cele, na
które majątek Stowarzyszenia zostanie przeznaczony.

