Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia
„Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE)”
uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 13 z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie pod nazwą „Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE)”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r., nr. 86,
poz. 804 ze zm.) w związku z tym, że Stowarzyszenie może zrzeszać osoby prowadzące
działalność gospodarczą, które stanowią lub mogą stanowić dla siebie konkurencję na
rynku.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami Polski, z poszanowaniem lokalnego prawa.
§4
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo.
§6
1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach.
§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz
powoływać biura.
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Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§8
1. Stowarzyszenie zostało powołane w celu prowadzenia działalności wspomagającej rozwój
przedsiębiorczości, nauki, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie
efektywnych i niskoemisyjnych źródeł energii, to jest do:
a. inicjowania i wspierania działań na rzecz rozwiązywania problemu niedoboru źródeł
energii na obszarach niezurbanizowanych,
b. promowania niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych oraz działań na rzecz
zwiększenia efektywności energetycznej,
c. wspierania innowacji efektywnych energetycznie,
d. edukacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w szczególności korzyści
płynących z efektywnych źródeł energii,
e. inicjowania, wspierania i pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opartej na
efektywnych źródłach energii,
f. ochrony środowiska naturalnego poprzez promowanie i wspieranie rozwiązań
przyczyniających się do ograniczania emisji substancji niebezpiecznych do atmosfery,
g. wspierania członków Stowarzyszenia przy realizacji działań związanych
z upowszechnianiem niskoemisyjnych źródeł energii,
h. integrowania środowisk zainteresowanych wdrażaniem technologii niskoemisyjnych.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie badań rynkowych,
b. nadawanie godeł promocyjnych, wyróżnień dla przedsiębiorców, samorządów
terytorialnych i osób fizycznych,
c. występowanie do władz Rzeczypospolitej Polski z inicjatywami na rzecz zmiany
polskiego ustawodawstwa,
d. wspieranie i organizowanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
e. udzielanie patronatów inicjatywom realizującym cele statutowe Stowarzyszenia,
f. organizowanie konkursów, konferencji, szkoleń, narad, kongresów, odczytów,
wystaw, targów produktów, imprez masowych,
g. opracowywanie raportów,
h. prowadzenie działalności wydawniczej,
i. prowadzenie wykładów i prelekcji w szkołach,
j. formułowanie postulatów oraz publiczne wyrażanie opinii.
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
§ 10
1. Stowarzyszenie tworzą osoby fizyczne. Członkiem Stowarzyszenia mogą być również
osoby prawne, z tym, że osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.
2. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogą wstępować do Stowarzyszenia.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
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2.
3.
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5.
6.

§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna pełnoletnia, w tym
także cudzoziemiec nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później
niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, mająca siedzibę
w kraju lub za granicą, deklarująca pomoc finansową w realizacji celów Stowarzyszenia,
wspomagająca realizację celów i zadań określonych Statutem Stowarzyszenia, która złoży
pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, uchwałą
podjętą nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która swoją
działalnością przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek 1/4 ogólnej
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po uprzednim wyrażeniu zgody przez
samego zainteresowanego.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia do władz
Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. uiszczenia składki członkowskiej.
§ 13
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych
władz Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. (skreślony).
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń
finansowych na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania niniejszego statutu oraz uchwał
władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd, mocą uchwały podjętej bezwzględną większością głosów:
I. z powodu rażącego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
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II. rażącego nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
III. ze względu na brak udziału w pracach Stowarzyszenia,
IV. w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich za dany rok kalendarzowy przez
okres ponad 3 (trzech) miesięcy; osoba skreślona może być ponownie przyjęta na warunkach
członka nowowstępującego,
V. za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
c. 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 (czternastu) dni od daty
doręczenia zainteresowanemu członkowi stosownej uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.
3. Godności członkostwa honorowego może pozbawić również Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków.
Na wniosek 2/3 członków Walne Zebranie Członków może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze dobrania członka (kooptacja):
a. do Zarządu – uchwałą Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
2/3 składu Zarządu.
b. do Komisji Rewizyjnej – jednomyślną uchwałą pozostałych członków Komisji,
z tym, że kooptacja nie może dotyczyć więcej niż połowy składu danego organu.
Kooptacja następuje niezwłocznie po zaistnieniu wakatu w stosunku do liczby członków
danego organu ustanawianych przez Walne Zebranie Członków.
§ 17
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
2. W przypadku gdy Walne Zebranie Członków nie uzyska w pierwszym terminie kworum,
o którym mowa w pkt. 1 powyżej, w drugim terminie, który może być wyznaczony tego
samego dnia, 15 (piętnaście) minut po pierwszym terminie, ale nie później niż w ciągu
miesiąca od pierwszego terminu, uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
§ 18
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata.
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§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie
zwyczajni. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym
członkowie honorowi i członkowie wspierający.
4. Członkowie Stowarzyszenia mogą udzielić pełnomocnictwa innej osobie do
reprezentowania ich na Walnym Zebraniu Członków. Pełnomocnik zobowiązany jest
przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków przedstawić pisemne pełnomocnictwo,
które załączane jest do protokołu.
5. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, jako
sprawozdawcze i co 4 (cztery) lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad poprzez ogłoszenie
na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.forumfree.pl) lub przesyłką pocztową lub
pocztą elektroniczną, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Walnego Zebrania .
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie wszystkich członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane poprzez ogłoszenie
na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.forumfree.pl) lub przesyłką pocztową lub
pocztą elektroniczną, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty zgłoszenia wniosku
lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
8. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Prezesa
Zarządu spośród członków Zarządu a następnie zebrani dokonują wyboru
przewodniczącego Zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
9. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są protokołowane. Protokół
podpisuje przewodniczący Walnego Zebrania Członków i protokolant.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian niniejszego statutu Stowarzyszenia,
c. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia.
§ 21
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Zarząd kieruje
działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, powoływanych przez Walne Zebranie
Członków spośród członków zwyczajnych.
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3. Na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Zarządu, jego członkowie wybierają spośród
siebie prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
5. Prezes Zarządu (lub upoważniony przez prezesa Zarządu inny członek Zarządu) podaje do
wiadomości wszystkich członków Zarządu szczegółowy porządek obrad, termin (dzień
i godzina) i miejsce obrad posiedzenia Zarządu, na co najmniej 7 (siedem) dni przed
planowanym terminem posiedzenia.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są w trybie określonym w § 17 pkt 1 niniejszego statutu,
z tym że w przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami
Członków,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
e. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. decydowanie w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu
h. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i. ustanawianie i ustalanie wysokości składek członkowskich,
j. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
k. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
2. Do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w imieniu Zarządu
upoważnieni są prezes lub wiceprezes działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
§ 23
(skreślony)

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§ 24
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym
przewodniczącego. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie
spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Komisji.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż razw roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w trybie określonym w § 17 pkt 1
niniejszego statutu, z tym że w przypadku równej ilości głosów decyduje głos
przewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podaje do wiadomości wszystkich członków
Komisji Rewizyjnej szczegółowy porządek obrad, termin (dzień i godzina) i miejsce
obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym
terminem posiedzenia.
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7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania wyjaśnień od członków Stowarzyszenia
dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z celami
statutowymi i uchwałami władz Stowarzyszenia oraz gospodarki finansowej
Stowarzyszenia,
b. ocena działalności Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i posiedzenia
Zarządu,
g. (skreślony),
h. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 26
1. Na majątek Stowarzyszenia, oprócz powstającego ze źródeł wskazanych w art. 33 Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855
ze zm.), składają się:
a. środki pochodzące ze sponsoringu czyli umów o celowe finansowanie określonej
działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora,
b. dotacje, subwencje,
c. dochody i pożytki z nieruchomości i ruchomości stanowiących majątek
Stowarzyszenia,
d. dochody z kapitału obejmujące odsetki od lokat bankowych, obligacji i innych
papierów wartościowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4. Ustanowienie i ustalenie wysokości składek członkowskich następuje mocą uchwały
Zarządu.
§ 27
Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, stosuje się
§22 pkt 2 niniejszego statutu.
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Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 28
Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 29
Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi.
§ 30
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 31
1. Niniejszy statut Stowarzyszenia wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia
sądu rejestrowego w przedmiocie wpisu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855
ze zm.).
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