STOWARZYSZENIE
POLSKICH FIRM ROZLICZAJĄCYCH MEDIA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających Media, dalej zwane Stowarzyszeniem, jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu propagowanie i promowanie
racjonalnej gospodarki mediami – w szczególności ciepłem, wodą, prądem i gazem.
Stowarzyszenie dąŜy do upowszechnienia świadomości ekologicznej i popularyzuje nowoczesne
metody i technologie, dzięki którym moŜna zapobiegać marnotrawieniu energii i wody.
Stowarzyszenie moŜe wspierać organizacyjnie i finansowo organizacje o pokrewnych celach.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań, ul. Klemensa Janickiego 23/25.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r.
Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§4
Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania, w szczególności tworzyć związki stowarzyszeń.
§5
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie moŜe prowadzić
działalność poza granicami kraju w zakresie uzasadnionym realizacją swoich celów.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Sposoby realizacji celów
§7
Cele określone w § 1 Stowarzyszenie realizuje w następujących formach działania::
1. Aktywne uczestnictwo, w formach dozwolonych prawem dla stowarzyszenia, w pracach
legislacyjnych nad aktami prawnymi regulującymi racjonalne gospodarowanie mediami;
2. Promowanie nowoczesnych metod i technik dotyczących racjonalnego i sprawiedliwego
rozliczania zuŜycia mediów;
3. Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie optymalizacji zuŜycia mediów na rzecz
odbiorców;
4. Dokonywanie analiz i ocen rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznofinansowych oraz prowadzenie badań w zakresie nowych technologii pomiaru i rozliczania
mediów
§8
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie moŜe
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw
publicznych.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne.
§ 11
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez:
a) złoŜenie stosownej deklaracji członkowskiej
b) uzyskanie pozytywnej rekomendacji dwóch Członków Stowarzyszenia (zwyczajnych lub
wspierających)
c) uchwalenie przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
2) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
3) regularnie opłacać składki,
4) dbać o dobre imię i renomę Stowarzyszenia
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma następujące prawa:
1) bierne i czynne prawo wyborcze,
2) prawo do składania wniosków i podejmowania inicjatyw we wszelkich sprawach
dotyczących celów i metod działania Stowarzyszenia i jego spraw organizacyjnych,
3) uzyskiwanie rekomendacje Stowarzyszenia w swojej działalności,
4) korzystanie z konsultacji, szkoleń i poradnictwa, które realizuje Stowarzyszenie,
5) czynny udział w Ŝyciu Stowarzyszenia we wszelkich innych formach.
§ 13
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. 2 – 5, natomiast formy i zakres wsparcia dla Stowarzyszenia
ustalają w formie zobowiązania zaakceptowanego przez Zarząd.
§ 14
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) rezygnację pisemną złoŜoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Walne Zgromadzenie:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione zaniedbywanie udziału w działalności Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy kwartały,
e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierć członka,
4) upadłość lub likwidację osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§ 15
W razie stwierdzenia przez Zarząd, iŜ występują przesłanki do wykluczenia Członka ze
Stowarzyszenia, Zarząd uprawniony jest do zawieszenia Członka w jego prawach na okres nie
dłuŜszy niŜ 3 miesiące. W okresie tym zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie, na
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którym przedstawia wniosek o wykluczenie ze Stowarzyszenia. W razie oddalenia wniosku
Zarządu w tym przedmiocie, zawieszenie traci moc.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej.
§ 19
NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub
częściej, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Komisji
Rewizyjnej lub grupy co najmniej 5 członków zwyczajnych, powiadamiając o jego terminie,
miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, faxem,
pocztą elektroniczną lub w kaŜdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania.
3. JeŜeli Walne Zgromadzenie nie jest władne podejmować uchwał z powodu braku kworum,
wówczas Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać drugi termin Walnego
Zgromadzenia z tym samym porządkiem obrad, w terminie nie wcześniejszym, niŜ po 7
dniach od daty pierwszego terminu. Powtórzone Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały
bez względu na reprezentowaną liczbę Członków. W zaproszeniu naleŜy zwrócić uwagę na
ten fakt.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z
głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie zmian statutu,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia przez Stowarzyszenie do innych
organizacji krajowych lub zagranicznych,
i) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia przez Stowarzyszenie działalności
gospodarczej lub jej zaniechania,
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
l) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
ł) ustalenie wysokości składek członkowskich.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie
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Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków
Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy
członków nie obowiązuje.
7. KaŜdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 20
1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, 2 Wiceprezesów, Skarbnika i od 1 do 3 innych członków
Zarządu.
3. Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu powołuje 2-letnią
kadencję. Odwołanie członka zarządu przed upływem kadencji jest dopuszczalne.
4. Do kompetencji Zarządu naleŜy:
a) kierowanie bieŜącą pracą Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3
członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a) kontrola bieŜącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
§ 22
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. 2 i 3 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji nowych członków
danego organu. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ połowę składu organu.
§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upowaŜniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków
Zarządu działających łącznie.
§ 24
Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem. Członkowie nie
odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania stowarzyszenia.
§ 25
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
stowarzyszeniach.
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