STATUT STOWARZYSZENIA
ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM WODOCIĄGOWE
tekst jednolity
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe, w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, dążącym do rozwijania oraz propagowania inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających stymulowaniu rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej, a także
umacnianiu jej prestiżu i autorytetu.
§3.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin a terenem działania jest Rzeczpospolita
Polska.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może również prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4.
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015, Nr 1393 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu.
§5.
1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej uchwałą Zarządu.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może
wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6.
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach statutowych.
2. Przystąpienie do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z niej,
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o której mowa w ust. 2 zgodnie
z wnioskiem Zarządu Stowarzyszenia.
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§7.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej ogółu członków.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 3.
Zarząd Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach może podjąć uchwałę
o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku podjęcia takiej uchwały
Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków informację o prowadzonej
działalności.
W uchwale o której mowa w ust. 3 Zarząd Stowarzyszenia ustala:

a. członka lub członków Zarządu lub członków Stowarzyszenia
upoważnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw związanych z
działalnością gospodarczą
b. cel, zakres i czas prowadzenia działalności gospodarczej
c. członka lub członków Zarządu wyłączonych z prowadzenia spraw i
wszelkich czynności dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej –
o ile członek lub członkowie Zarządu wystąpią z wnioskiem o wyłączenie z
prowadzenia spraw związanych z ewentualną działalnością gospodarczą
5. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
6. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby, które nie należą
do Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i środki działania
§8.
Do głównych celów Stowarzyszenia należą:
1) integrowanie
lokalnego
środowiska
wodociągowo-kanalizacyjnego
oraz
wzmocnienie jego siły w dobrze rozumianym interesie branży;
2) wypracowywanie i prezentowanie wniosków, opinii legislacyjnych oraz opinii
środowiska wobec władz i organów samorządowych i państwowych;
3) wspomaganie relacji, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych, z innymi jednostkami i organizacjami, w tym branżowymi;
4) instytucjonalne
stymulowanie
rozwoju
przedsiębiorstw
wodociągowokanalizacyjnych;
5) budowanie pozytywnego wizerunku branży na terenie lokalnym oraz propagowanie
zasad etyki zawodowej w środowisku;
6) służenie radą oraz wsparciem organizacyjnym w rozwiązywaniu zawodowych
problemów bieżących i nadzwyczajnych macierzystych przedsiębiorstw członków
Stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile o taką
pomoc zwrócą się do Stowarzyszenia, w tym działań prorozwojowych i
eksploatacyjnych;
7) świadczenie doradztwa i konsultacji z zakresu bieżących problemów branży;
8) tworzenie praktyki dobrej i owocnej współpracy z samorządami lokalnym;
9) współudział w działaniach mających na celu rozwój branży wodociągowokanalizacyjnej oraz ochrony środowiska;
10) propagowanie nowoczesnych metod i technik stosowanych w branży wodociągowokanalizacyjnej, poprzez organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, szkoleń,
pokazów, konkursów itp.;
11) doradztwo i pomoc techniczna, organizacyjno-ekonomiczna, prawna oraz szkolenie
członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
§9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wszechstronne propagowanie nowoczesnych metod i technik stosowanych w branży
wodociągowo-kanalizacyjnej,
2) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.

3) współpracę z innymi osobami i instytucjami w dziedzinach związanych z branżą
wodociągowo-kanalizacyjną,
4) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych
podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
5) organizowanie szkoleń, seminariów, spotkań, sympozjów czy konferencji oraz
innych imprez.
6) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
7) współpracę z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz innymi organizacjami
zawodowymi,
8) inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
§10.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§11.
Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§12.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
1) złoży pisemnie deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do
stowarzyszenia i zobowiązaniu się do opłacania składek członkowskich, której
wzór stanowi załącznik do Statutu,
2) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
3) w dniu złożenia deklaracji, której mowa w pkt 1 jest pracownikiem lub osobą
świadczącą pracę nakładczą w przedsiębiorstwie świadczącym usługi w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarząd Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach może przyjąć w poczet
członków zwyczajnych, osoby nie spełniającej wymagań ust. 1 pkt 3.
3. Zarząd Stowarzyszenia po podjęciu stosownej uchwały może w uzasadnionych
przypadkach odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Osoba której Zarząd odmówił przyjęcia w poczet członków zwyczajnych ma prawo
odwołać się za pośrednictwem Zarządu do Komisji Rewizyjnej.
5. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia informuje o tym fakcie Walne Zgromadzenie Członków.
Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 1/3 członków zwyczajnych lub na
zgodny wniosek wszystkich członków Komisji Rewizyjnej na najbliższym zwołanym
przez Zarząd Walnym Zgromadzeniu może podjąć uchwałę o przyjęciu w poczet
członków zwyczajnych osoby której Zarząd odmówił przyjęcia do Stowarzyszenia.
Uchwała taka podejmowana jest w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków zwyczajnych.

6. Członkiem zwyczajnym zostaje się po przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia
na podstawie uchwały Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5.

§13.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji określającej
zakres deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
3. W poczet członków wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie
uchwały.
4. W sprawach dotyczących przyjęcia członków wspierających stosuje się odpowiednio
§12 ust. 3-6.
§14.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu poparty przez 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§15.
Członkowie zwyczajni mają w szczególności prawo:
1) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia i brania
udziału
w głosowaniach,
2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
5) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z
działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

§16.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.
§17.
Członkom zwyczajnym biorącym udział w Walnych Zgromadzeniach Członków
Stowarzyszenia podczas głosowania przysługuje jeden głos.
§18.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego do Władz Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w
Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia.
§19.

1. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający opłacają dobrowolnie składkę członkowską w
zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§20.
Członkowie honorowi niebędący członkami zwyczajnymi są zwolnieni ze składek
członkowskich.
§21.
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieprzestrzegania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
d) na uzasadniony pisemny wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych
Stowarzyszenia,
3) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu lub utraty pełnej
zdolności do czynności prawnych,
4) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez
członka będącego osobą prawną.
2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu, z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2-4
stwierdza Zarząd w formie uchwały.
§22.
1. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia o treści uchwały Zarządu.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§23.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§24.
1. Decyzje wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał, chyba
że Statut stanowi inaczej.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba
że Statutu stanowi inaczej.
§25.

1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów. Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia może zarządzić głosowanie jawne.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata.
§26.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni przez
Zarząd goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na trzy
lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce i porządek obrad Zarząd
podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem
zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie i
jest zwoływane przez Zarząd: z jego inicjatywy, na zgodny wniosek członków
Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 50% ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
zwyczajnych. Głosowanie jest jawne.
7. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu połowy ogólnej liczby
członków zwyczajnych Przewodniczący stwierdza nieprawomocność obrad i zamyka
obrady Walnego Zgromadzenia.
8. Zarząd Stowarzyszenia w sytuacji o której mowa w ust. 7 może podjąć uchwałę
o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków w ciągu pół godziny po
zamknięciu obrad Zgromadzenia o którym mowa w ust. 6. W tym przypadku nie
obowiązuje wymóg, o którym mowa w ust. 6 odnośnie obecności połowy ogólnej
liczby członków zwyczajnych, niezbędnych dla ważności uchwał, z zastrzeżeniem §
36.
9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad.

§27.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie Statutu i zmian do niego,
3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w sytuacjach określonych w Statucie,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§28.
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć nie
później niż 30 dni po wyborach.
3. Zarząd składa się z 3 osób w tym: prezesa i dwóch członków Zarządu.
4. Zarząd spośród swoich członków wybiera prezesa w formie uchwały.
§29.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół
roku.
2. Uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu członkowi
Zarządu.

§30.
Do kompetencji Zarządu należą:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub
Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

obciążaniu

majątku

§31.
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno się
odbyć nie później niż 30 dni po wyborach.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
Członków.
4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący, zastępca i sekretarz
wybierani spośród swoich członków w formie uchwały.
§32.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§33.
W przypadku, gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie
zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze
kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W
tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§34.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków, zapisów,
3) z dotacji i ofiarności publicznej.
4) z ewentualnej działalności, o której mowa §7 ust. 3.

§35.
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Majątkiem, o którym mowa w §34 zarządza Zarząd.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes z zastrzeżeniem §7
ust. 4.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń
woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
7. Zarząd Stowarzyszenia uchwałą Zarządu może udzielić upoważnienia lub
stosownego pełnomocnictwa do wykonywania czynności o których mowa w ust. 6.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§36.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu, odwołania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz
uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków zwyczajnych..
§37.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§38.
W sprawach nie uregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015, Nr 1393 z
późn. zm.)

