STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie moŜe uŜywać nazwy skróconej PSDZ.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

§4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. MoŜe pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach
pełnej autonomii.

§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariacie osób trzecich.
Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§6
Stowarzyszenie uŜywa pieczęci z napisem Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” bądź PSDZ.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
a. rozwój idei tworzenia dachów zielonych w Polsce,
b. utworzenie

platformy

i

sieci

współpracy

podmiotów

zajmujących

się

planowaniem,

projektowaniem, tworzeniem, uŜytkowaniem, naprawą, produkcją i dostawą materiałów,
badaniem i promowaniem dachów zielonych,

c.

wypracowywanie wytycznych planowania, projektowania, tworzenia i uŜytkowania dachów
zielonych oraz dąŜenie do ich normalizacji,

d. promowanie zasad uczciwej konkurencji,
e. upowszechnianie nowych technologii,
f.

upowszechnianie wiedzy na temat dachów zielonych i promocja najlepszych praktyk,

g. nauka i edukacja w zakresie planowania, projektowania, tworzenia i uŜytkowania dachów
zielonych,
h. rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa,
i.

ochrona środowiska,

j.

wspieranie studentów i młodych specjalistów w zakresie planowania, projektowania, tworzenia,
uŜytkowania, naprawy, produkcji i dostawy materiałów, badania i promowania dachów
zielonych,

k.

pomoc merytoryczna i techniczna na rzecz firm inicjujących działalność w zakresie dachów
zielonych,

l.

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w obszarze tworzenia dachów zielonych dla
osób pozostających bez pracy lub zagroŜonych zwolnieniem z pracy,

m. promowanie polskich produktów i polskich przedsiębiorstw zajmujących się planowaniem,
projektowaniem, tworzeniem i uŜytkowaniem dachów zielonych.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. inicjowanie i prowadzenie projektów naukowo-badawczych w dziedzinach związanych z
dachami zielonymi oraz upowszechnianie ich wyników,
b. organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów i wykładów,
c.

udział w targach, wystawach, konferencjach, seminariach i akcjach społecznych związanych z
celami Stowarzyszenia w kraju i zagranicą,

d. gromadzenie wiedzy i utworzenie biblioteki publikacji na tematy związane z planowaniem,
projektowaniem, tworzeniem, uŜytkowaniem, naprawą, produkcją i dostawą materiałów,
badaniem i promowaniem dachów zielonych,
e. monitoring istniejących i nowotworzonych załoŜeń dachów zielonych,
f.

wydawanie ksiąŜek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

g. współdziałanie z administracją publiczną i samorządową oraz instytucjami i organizacjami
zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia w kraju i zagranicą,
h. podejmowanie działań promocyjnych związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia,
i.

fundowanie stypendiów i wspieranie wymiany naukowej młodych specjalistów w zakresie
planowania, projektowania, tworzenia, uŜytkowania, naprawy, produkcji i dostawy materiałów,
badania i promowania dachów zielonych,

j.

doradztwo techniczne i opiniowanie w zakresie planowania, projektowania, tworzenia,
uŜytkowania i naprawy dachów zielonych na zasadach określonych przez Walne Zebranie
Członków,

k.

nawiązywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie planowania, projektowania, tworzenia,
uŜytkowania, naprawy, produkcji i dostawy materiałów, badania i promowania dachów
zielonych,

l.

organizowanie konkursów w dziedzinach związanych z dachami zielonymi.

§9
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŜy realizacji celów
statutowych i nie moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna moŜe być
jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Stowarzyszenia, która złoŜy pisemną deklarację zawierającą rekomendację 2 członków załoŜycieli
lub członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niŜ w ciągu 2 miesięcy
od daty złoŜenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym moŜe zostać kaŜda osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem wspierającym staje się po złoŜeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
podjętej nie później niŜ w ciągu 2 miesięcy od daty złoŜenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla rozwoju idei
dachów zielonych.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c.

udziału w zebraniach, konferencjach, wykładach oraz innych imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c.

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

d. przestrzegania kodeksu etyki członków Stowarzyszenia,
e. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym we władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie
prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek

wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 15
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a). dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia złoŜonej w formie pisemnej na
ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu ewentualnych zaległych składek członkowskich i
innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia,
b). wykluczenia przez Zarząd:
i.

z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,

ii.

z powodu raŜącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień,
uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,

c). utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d). śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliŜszym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a). Walne Zebranie Członków,
b). Zarząd,
c). Komisja Rewizyjna.

§ 17
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu, po uprzednim powiadomieniu o takim zamiarze wszystkich
członków Stowarzyszenia. W trybie tym moŜna powołać nie więcej niŜ połowę składu organu.

§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim bez względu na liczbę obecnych członków, chyba Ŝe dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.

§ 19
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłuŜej niŜ przez 2
kadencje.

Walne Zebranie Członków
§ 20
1. NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co dwa
lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na
Zebraniu nie ma wymaganego quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie wyznaczonym w
tym samym dniu, trzydzieści minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę
członków uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca,
sekretarz.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej,
c.

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub Ŝądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c.

wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. ustalanie wysokości składek członkowskich,
e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i.

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

j.

podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, jeŜeli wartość
jednorazowej transakcji przekracza kwotę 150 000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych),

k.

podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeŜonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia,

l.

powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw, jeŜeli przedmiotem prac komisji są sprawy
strategiczne dla działalności Stowarzyszenia.

Zarząd
§ 22
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego
grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia moŜe tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 23
Do kompetencji Zarządu naleŜy:
a. kierowanie bieŜącą pracą Stowarzyszenia,
b. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
c.

realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
f.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

g. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
h. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i.

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego lub
zaciągania zobowiązań, jeŜeli wartość jednorazowej transakcji nie przekracza kwoty 150 000
złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

j.

powoływanie komisji, zespołów, oraz określanie ich zadań,

k.

organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

l.

prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

m. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
n. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

§ 24
Zarząd Stowarzyszenia moŜe udzielić osobie sprawującej funkcje kierowniczą Biura pełnomocnictwa
ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz
sekretarza wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalności finansowogospodarczej,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c.

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu
Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
f.

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

g. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w
trybie ustalonym statutem.

§ 27
1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Majątek i gospodarka finansowa
§ 28
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a). składki członkowskie,
b). dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w uŜytkowaniu
Stowarzyszenia,
c). darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
d). dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
e). wpływy z działalności statutowej.
2. Wszelkie środki pienięŜne powinny być przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciąŜania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
z zastrzeŜeniem par. 23 pkt.9.
5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału kaŜdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od
otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie moŜe tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do juŜ istniejących i korzystać
z osiągniętych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
7. Majątek ten przeznaczony moŜe być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Sposób reprezentacji
§ 29
Do składania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest 2 członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, w tym Prezes Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 30
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 23 pkt 8 naleŜy załączyć
projekt stosownych uchwał.
4. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
6. 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. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 31
Statut wchodzi w Ŝycie z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym
samym czasie Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
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