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STATUT 

POLSKIEJ IZBY AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH 

 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. „Polska Izba Audytorów Energetycznych” zwana dalej „Stowarzyszeniem”, posiada 

osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

3. Stowarzyszenie działa na zasadach stowarzyszenia zwykłego zgodnie z przepisami 

Ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 wraz z poprawkami oraz niniejszego 

Statutu. 

 

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, 

jeśli odpowiednie przepisy prawne prawa miejscowego na to zezwalają. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.  

Do prowadzenia swych prac Stowarzyszenie może zlecić bądź  zatrudniać 

pracowników. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi a także 

międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich 

decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną 

większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w 

Walnym Zebraniu Członków. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 5 

Celem stowarzyszenia jest: 

 

 

1. Promowanie efektywności energetycznej, w tym poprzez  i zwiększanie świadomości 

społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie, 

przemyśle, transporcie i rolnictwie oraz poprawy efektywności energetycznej (m.in. 

poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). 

2. Działalność szkoleniowa,  oświatowa  i   podnoszenie  poziomu  wiedzy  oraz  

doskonalenie  zawodowe członków. 

3. Wypracowanie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia 

4. Wspierania inicjatyw społecznych na rzecz efektywności energetycznej    
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5. Promocja i propagowanie usług członków Stowarzyszenia. 

6. Reprezentowanie   interesów   środowiska   wobec   władz   państwowych,   

samorządowych, gospodarczych, organizacji społecznych i zawodowych oraz innych 

instytucji. 

 

7. Uczestnictwo  w  pracach  organów  stanowiących  akty  prawne  dotyczących: 

 

a) audytingu energetycznego 

b) efektywności energetycznej 

c) odnawialnych źródeł energii 

d) charakterystyki energetycznej 

e) ograniczenia niskiej emisji 

f) prawa budowlanego 

g) ochrony środowiska 

h) przepisów pokrewnych 

8. Współdziałanie z  innymi organizacjami oraz ośrodkami naukowymi  

9. Popularyzowanie celów Stowarzyszenia. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1) Organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów i 

szkoleń.  

2) Wydawanie czasopism, dzienników, broszur, prowadzenie serwisów i stron 

internetowych 

3) Ułatwianie dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury oraz 

oprogramowania. 

4) Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania 

5) Występowanie z wnioskami, petycjami, opiniami i postulatami do właściwych organów 

administracji publicznej, udział w konsultacjach społecznych itp 

6) Uczestniczenie jako podmiot na prawach strony w postępowaniu administracyjnym. 

7) Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej. 

8) Ustanawianie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania przez 

członków Stowarzyszenia 

9) Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia. 

10) Wykonywanie  analiz   na   potrzeby  własne  oraz   innych   instytucji  w   tym   

rządowych i samorządowych, chcących bazować na wiedzy i doświadczeniu członków 

Stowarzyszenia. 

11) Doskonalenie  metod  sporządzania  audytów energetycznych, audytów efektywności 

energetycznej, audytów przedsiębiorstw i świadectw  charakterystyki  energetycznej. 

12)  Opiniowanie norm i aktów prawnych. 
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ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 7 

1. Warunki uzyskania członkostwa: 

1) członkostwo nabywa się poprzez wpis na listę członków 

2) wpisu na listę członków dokonuje Zarząd, uchwałą podjęta nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej zawierającej poparcie 

przynajmniej dwóch członków Zarządu 

2. Członkostwo można utracić w wyniku: 

1) notorycznego nie uczestniczenia w pracach i spotkaniach Stowarzyszenia 

2) dobrowolnego wystąpienia członka, o którym zainteresowana osoba zobowiązana jest 

poinformować na piśmie Zarząd Stowarzyszenia 

3) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 

przekraczający dwanaście miesięcy 

4) pozbawienia  członka praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku Sądu  

Powszechnego. 

5) Śmierci członka, bądź utraty osobowości prawnej przez osobę prawną. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.  

 

§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

 

§ 9 

Stowarzyszenie posiada członków: 

1) członków zwyczajnych 

2) członków wspierających 

3) członków honorowych. 

 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele 

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub 

rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład  

w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla 

Stowarzyszenia. 

4. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków,  

na wniosek Zarządu. 

 

§ 11 

1. Pełnoprawny członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego 

2) uczestniczenia w zebraniach, sympozjach, konferencjach i odczytach 

organizowanych przez władze Stowarzyszenia. 
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3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia. 

4) zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o 

skreśleniu listy członków. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

2) aktywnego uczestnictwa w pracach przy realizacji celów statutowych. 

3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez władze 

Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

1. Członek honorowy posiada takie same prawa jak członek zwyczajny, za wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego (tj. określone w § 11 ust. 1 pkt . 2- 4) 

2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

3. Członek wspierający posiada prawa określone w § 11 ust.1 pkt. 2-4 (bez czynnego i 

biernego prawa wyborczego). 

4. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z 

deklarowanych  świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

§ 13 

Władzami Stowarzyszenia są: 

 

1)Walne Zebranie Członków 

2) Zarząd 

3) Komisja Rewizyjna 

 

 

§ 14 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania (quorum)- w pierwszym 

terminie, a w przypadku braku quorum- w drugim terminie (który może być 

wyznaczony co najmniej 30 minut po terminie pierwszym)- bez względu na liczbę 

obecnych, za wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia 

(zgodnie z § 28). 

 

 

§ 15 

W przypadkach określonych § 7 ust 2, tj. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu przez 

członka władz Stowarzyszenia, w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz 

uzupełniany jest w pierwszej kolejności spośród kandydatów nie wybranych w 

wyborach, wg kolejności uzyskanych głosów. 
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

§ 16 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi i 

zaproszeni goście: 

1) Członkowie zwyczajni posiadają głos stanowiący. 

2) Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście posiadają głos doradczy 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 

dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

4. Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysłanej z 

potwierdzeniem dostarczenia wiadomości) lub przy korespondencji pocztowej (listu 

poleconego) na pisemną prośbę. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności quorum, podejmowane 

są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania (quorum). 

 

§ 17 

1. Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze 

raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia.  

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

4. W szczególnie ważnych przypadkach zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków. Może ono odbywać się w każdym czasie pod warunkiem, że jest ono 

uzasadnione.  

5. Termin i miejsce obrad każdorazowo Zarząd podaje za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed 

terminem zebrania. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej 

3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

7. W przypadkach  określonych w ust. 5 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia 

pisemnego wniosku Zarządowi. 

 

 

 

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) uchwalanie statutu i jego zmian 

2) określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia 

3) uchwalanie budżetu 

4) uchwalanie regulaminów i rozporządzeń władz Stowarzyszenia 

5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia 

6) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od 

tych składek lub świadczeń 

7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego władze 
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8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu 

9) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji 

10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego 

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazania jego majątku 

12) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady. 

 

 

ZARZĄD 

 

§ 19 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 

przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków: prezesa, wiceprezesa i skarbnika. 

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarząd. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 

miesięcy. 

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, informując pozostałe osoby wchodzące w skład 

Zarządu o terminie i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem, zgodnie z 

postanowieniami paragrafów poprzedzających. 

6. W przypadku nieobecności Prezesa, posiedzenia Zarządu zwołuje upoważniony 

Wiceprezes. 

7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również na odległość w formie 

wideokonferencji lub za pomocą komunikatora internetowego (np. skype).  

 

 

§20 

Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu 

działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania 

umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających 

łącznie. 

 

§21 

Do zakresu działalności Zarządu należy: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia 

2) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia 

3) ustalanie budżetu i preliminarzy 

4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia 

5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie 

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego  

i nieruchomego 

7)  zwoływania walnego zebrania członków 

8) podejmowanie działalności w sprawach członkowskich, tj. przyjmowanie nowych 

członków lub skreślanie z listy członków 

9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej 

10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego. 
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KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną przez Stowarzyszenie.  

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz 

zebrania Zarządu,.  

3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: przewodniczącego, jego 

zastępcy oraz sekretarza. 

 

 

§ 23 

Do zakresu działalności Komisji rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami  wynikającymi z przeprowadzonych lustracji i 

kontroli 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego zebrania członków w razie 

stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków 

4) prawo żądania zwołania zebrania Zarządu 

5) zwoływanie walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w 

terminie lub trybie ustalonym statutem  

6) składanie na Walnym zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę) 

udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia 

7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu członków. 

 

§24 

1. 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. 

 

§ 25 

W przypadkach określonych w § 22 ust. 3 i 4 Walne Zebranie Członków powinno być 

zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu 

nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 

 

 

ROZDZIAŁV 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 26 

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, środki pieniężne zgromadzone na koncie 

bankowym i fundusze. 

 

§ 27 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie 

2) wpływy z działalności statutowej 
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3) darowizny, spadki i zapisy 

4) fundusze pochodzące z dotacji i subwencji, w tym funduszy UE oraz środków 

krajowych  
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd.  

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

   

§ 28 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 

głosów- 2/3, przy obecności quorum (połowa uprawnionych do głosowania). 

2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 

przedmiotem Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 16 

ust.3 należy załączyć projekt stosownych uchwał. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku. 

4. 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 wraz z późniejszymi zmianami. 

 

ROZDZIAŁ VII 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

 

§ 29 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia 

sądu rejestrowego. 

 

§ 30 

Niniejszy statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia w dniu: 

 

19.11.2019 roku. 

 

 

 

 

 

 


