STATUT
STOWARZYSZENIA WYKONAWCÓW ELEWACJI
ROZDZIAŁ I
nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji zwane w dalszej części statutu
Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest niezależną, samorządną, społeczną organizacją osób i
podmiotów związanych z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie elewacji, a także wszelkich
innych podmiotów współpracujących przy wykonywaniu przedmiotowych prac.
§2
1.
2.
3.
4.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Stowarzyszenie może także powoływać oddziały terenowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stowarzyszenie ma prawo używać własnego godła i pieczęci.
§3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o analogicznych
celach, a także podejmować z nimi współpracę.
§6
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
cele i środki działania
§7
1. Celami Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków oraz
wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia standardów sztuki budowlanej w szczególności w
zakresie jakości wykonywanych robót jak również inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie
wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie budownictwa.
2. Celami Stowarzyszenia są:
a. działalność naukowo-techniczna w dziedzinie związanej z wykonawstwem robót budowlanych
w zakresie wykonywania elewacji,
b. działalność oświatowa polegająca na upowszechnianiu nowych technologii, nowoczesnych
metod organizacji, finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych w dziedzinie związanej z
wykonawstwem robót budowlanych w zakresie elewacji,
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c. działalność popularyzatorska w zakresie upowszechniania, ujednolicania i powszechnego
stosowania norm branżowych i polskich norm związanych z wykonawstwem robót
budowlanych w zakresie elewacji,
d. działalność w zakresie wypracowania i powszechnego stosowania jednolitych, wysokich
standardów wykonawstwa robót budowlanych w zakresie wykonywania elewacji,
e. wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia,
f. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju branży budowlanej w sektorze robót
wykończeniowych w zakresie elewacji,
g. działalność na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce oraz ekologii
środowiska.
§8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizację spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji oraz imprez o charakterze otwartym i
zamkniętym,
b. tworzenie platformy ułatwiającej nawiązanie współpracy przedsiębiorców mających swoją
siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej oraz z przedsiębiorcami zagranicznymi,
c. tworzenie płaszczyzny umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy członkami
Stowarzyszenia,
d. prowadzenie działalności informacyjnej,
e. prowadzenie działalności wydawniczej,
f. współpracę z wszelkimi podmiotami i osobami o zbieżnych celach,
g. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach
związanych z działalnością Stowarzyszenia,
h. pozyskiwanie oraz opracowywanie analiz i raportów,
i. działania mające na celu integrację i rozwijanie istniejących kontaktów,
j. inne działania realizujące cele statutowe, w tym udział w postępowaniach w sprawach członków
Stowarzyszenia, które związane są z celami statutowymi.
2. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może prowadzić działalność gospodarczą, według
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków.
ROZDZIAŁ III
Członkowie - prawa i obowiązki
§9
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca obywatelem
polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych,
popierająca cele Stowarzyszenia, prowadząca działania w obszarze sektora budowlanego, w
szczególności wykonawstwa elewacji.
2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać także obywatel państwa obcego, o ile przepisy Ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach nie stoją temu na przeszkodzie.
3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały,
na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, posiadającego rekomendację co najmniej 3 członków
Stowarzyszenia oraz braku opinii negatywnej członka Stowarzyszenia.
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4. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia jest podejmowana po poinformowaniu
przez Zarząd pozostałych członków Stowarzyszenia o zgłoszonych kandydatach w celu
umożliwienia wyrażenia im opinii w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o kandydacie.
5. Zarząd podejmuje decyzję w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku o przyjęcie w poczet
członków Stowarzyszenia.
6. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia członków Stowarzyszenia, którego decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna.
7. Każdy członek może być reprezentowany przez pełnomocnika. Dany pełnomocnik nie może
reprezentować więcej niż jednego członka.
§ 10
Członek Stowarzyszenia posiada:
a.
b.
c.
d.

czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
prawo uczestnictwa we wszystkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia,
prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
prawo zaskarżenia uchwał lub decyzji władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich w
terminie 14 dni od dnia ich podjęcia, o ile Statut nie stanowi inaczej, w trybie określonym w
niniejszym Statucie.
§ 11

Każdy członek Stowarzyszenia jest obowiązany:
a. przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia, uchwał, zarządzeń, regulaminów władz
Stowarzyszenia,
b. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
c. sumiennie wykonywać zadania, które mu zostaną powierzone przez władze Stowarzyszenia,
d. regularnie uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez uprawnione władze
Stowarzyszenia,
e. nie działać na szkodę innych członków Stowarzyszenia,
f. przestrzegać zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, uczciwości, dobrych praktyk
w branży budowlanej w sektorze robót wykończeniowych w zakresie elewacji,
g. do zachowania poufności w szczególności w zakresie przebiegu spotkań.
§ 12
Członkostwo nie może być przenoszone czy przekazywane.
§ 13
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
2. wykluczenie przez Zarząd:
a. z powodu nieprzestrzegania zasad określonych w statucie, nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członka,
b. z powodu zaprzestania działalności gospodarczej,
c. z powodu niepłacenia składek za 3 miesięcy,
Wniosek o wykluczenie ze Stowarzyszenia zgłasza co najmniej 3 członków Stowarzyszenia
wskazując przyczynę i podając uzasadnienie wykluczenia.
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3. Likwidacji (w dacie wykreślenia z rejestru), ogłoszenia upadłości (w dacie wykreślenia z
rejestru), śmierci członka- osoby fizycznej (z chwilą śmierci) oraz utraty osobowości prawnej
przez osoby prawne. W tych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę
stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa.
2. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia. Przy
czym niebranie udziału należy rozumieć brak udziału w jakichkolwiek prowadzonych pracach
i przygotowaniach do wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie czy też udział w samych
wydarzeniach przez okres 6 miesięcy od dnia ostatniej aktywności. Usprawiedliwieniem dla
opisanego wcześniej braku udziału jest zwolnienie lekarskie przedłożone dla wiadomości Zarządu
Stowarzyszenia niezwłocznie.
§ 14
1. O wykluczeniu członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem
uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na
posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie
zainteresowanego.
1. Od uchwał Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje zainteresowanemu odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści
uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
2. Po wykluczeniu członka ze struktur Stowarzyszenia nie przysługuje mu prawo do roszczenia o
zwrot wpłaconej składki.
§ 15
W okresie posiadania członkostwa w stowarzyszeniu oraz w terminie 3 lat od dnia utraty statusu
członka każdego członka Stowarzyszenia obowiązuje zachowanie poufności na temat organizacji,
wszelkich informacji technicznych, ekonomicznych poza publicznie dostępnymi objętymi
obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie prowadzenia działalności Stowarzyszenia i jej
członków pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia lub jej członków.

ROZDZIAŁ IV
władze stowarzyszenia
§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,
b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Wyboru i powoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członków
Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
§ 17
1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W sprawach, w których statut nie
określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku i powinno się ono odbyć w terminie nie
dłuższym niż 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:
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a. Przynajmniej 10 Członków Stowarzyszenia,
b. Zarządu,
c. Komisji Rewizyjnej.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno zostać zwołane w ciągu dwóch miesięcy po zgłoszeniu
wniosku przez uprawnione osoby.
6. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinni równocześnie podać sprawy, które
mają być zamieszczone w porządku obrad.
7. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania członkowie powinni być zawiadomieni listami
poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia
obrad. Dopuszcza się także przesłanie zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania na adres
poczty elektronicznej Członka Stowarzyszenia.
8. Walne Zebranie jest uprawnione do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co
najmniej 50 % członków. W przypadku gdy wymóg Quorum nie zostanie spełniony, Zarząd zwoła
kolejne Walne Zebranie w takim samym porządkiem obrad i będzie ono ważne jeżeli obecnych na
nim będzie co najmniej 5 członków.
9. Na każdego członka na Walnym Zebraniu przypada jeden głos.
10. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
11. Uchwały w sprawie: odwołania członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej zapadają w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
12. Na Walnym Zebraniu uwzględnia się głosy za i przeciw uchwale.
13. Podczas Walnego Zebraniu członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego Walnego
Zebrania, protokolanta oraz komisję mandatowo – skrutacyjną składającą się z 2 osób.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie zmian statutu,
udzielanie lub odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium ,
uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania,
rozpatrywanie i zatwierdzanie lub odmowa sprawozdań w tym władz Stowarzyszenia,
finansowych,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władz,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,
uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu majątku i zaciąganiu zobowiązań
Stowarzyszenia ponad kwotę 10 000 złotych.
§ 19

1. Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa, i dwóch zastępców.
2. Kadencja Zarządu wynosi 2 lata. Dana osoba może być członkiem Zarządu przez więcej niż 1
kadencję.
3. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
a. upływu kadencji,
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b. odwołania członka Zarządu z jego funkcji przez Walne Zebranie,
c. rezygnacji przez członka zarządu z jego funkcji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia,
d. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, oraz ustala podział funkcji pomiędzy poszczególnych
członków, zgodnie z Regiminem Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenie
Zarządu zwoływane jest przez Prezesa.
6. Do podjęcia uchwały przez Zarząd konieczna jest obecność przynajmniej ½ składu Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu dokonuje się niezwłocznie wyboru
uzupełniającego członka Zarządu wg. zasad określonych w Statucie dla wyboru członków Zarządu
do zakończenia danej kadencji.
§ 20
1. Kompetencje Zarządu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

realizacja celów Stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu majątku i zaciąganiu zobowiązań
Stowarzyszenia do kwoty 10.000 zł,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
przyjmowanie i odwoływanie członków Stowarzyszenia,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli taka jest prowadzona,
ustalanie godła i pieczęci Stowarzyszenia, rodzaju i wzoru odznak członkowskich oraz logo
Stowarzyszenia.

2. Zarząd Reprezentuje Stowarzyszenie dwuosobowo.
§ 21
1. Członkowie zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją.
2. O wysokości wynagrodzenia członków Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, oraz dwóch członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani przez Walne Zebranie zwykłą
większością głosów.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata.
4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
a. upływu kadencji,
b. odwołania członka Komisji Rewizyjnej z jego funkcji przez Walne Zebranie,
c. rezygnacji przez członka Komisji Rewizyjnej z jego funkcji złożonej do Zarządu
Stowarzyszenia,
d. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
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5. Komisja Rewizyjna ustala podział funkcji pomiędzy poszczególnych członków, zgodnie
z Regulaminem Komisji Rewizyjnej.
6. Komisja Rewizyjna zwoływana jest przez przewodniczącego przynajmniej raz na kwartał. W
przypadku, gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia w czasie właściwym, uprawnionym do
zwołania posiedzenia jest każdy członek Komisji Rewizyjnej .
7. Do podjęcia uchwały przez Komisję Rewizyjną konieczna jest obecność przynajmniej ½ składu
organu. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej dokonuje się niezwłocznie
wyboru uzupełniającego członka Komisji Rewizyjnej wg. zasad określonych w Statucie dla
wyboru członków Komisji Rewizyjnej do zakończenia danej kadencji.
§ 23
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.
b.
c.
d.
e.

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
składanie wyników z kontroli na Walnym Zebraniu,
prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
dokonywanie oceny działalności Zarządu (sprawozdanie i bilans).

2. Szczegółową regulację działania poszczególnych władz stowarzyszenia określają regulaminy
mające formę uchwały.
ROZDZIAŁ V
majątek i fundusze
§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a.
b.
c.
d.

ze składek członkowskich, których wysokość określa Walne Zebranie Członków,
darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności statutowej,
dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia,
e. działalności gospodarczej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w
kasie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 25
Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
§ 26
1. Stowarzyszenie, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzić może
działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności jest:
1. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związana ze wznoszeniem budynków.
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2. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych.
3. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę.
4. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
5. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania.
6. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
7. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
8. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana.
9. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów.
10. PKD 85.59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia, a także zasady prowadzenia
działalności gospodarczej określa Zarząd w formie regulaminów.

ROZDZIAŁ VI
Kary
§ 27
1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę
Stowarzyszenia lub jej członków, a w szczególności za nieprzestrzeganie zasad uczciwej
konkurencji, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, uczciwości, dobrych praktyk w
branży budowlanej w sektorze robót wykończeniowych w zakresie elewacji za każdy przypadek
naruszenia może zostać nałożona kara w postaci:
a. upomnienia,
b. zawieszenia w prawach członka stowarzyszenia na okres od jednego miesiąca do sześciu
miesięcy,
c. kary pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 150 000 zł,
d. pozbawienia członkostwa.
e. braku współpracy przy wykonywaniu prac budowlanych,
2. Wniosek o nałożenie kary na członka Stowarzyszenia składa co najmniej 3 członków
Stowarzyszenia w formie pisemnej.
3. Rodzaj Kary, jej wysokość i termin określa Zarząd, po uprzednim wysłuchaniu członka
Stowarzyszenia.
4. Od uchwały Zarządu o nałożeniu kary, ukarany członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się
pisemnie w terminie 30 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd do Walnego Zebrania. Uchwała
Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 28
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności 3/4 członków
Stowarzyszenia mających czynne prawo do głosowania.
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2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zarząd określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach oraz inne właściwe przepisy.
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