Statut Stowarzyszenia "Kominy Polskie"
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE “KOMINY POLSKIE” i w niniejszym Statucie określane jest
skrótem “Stowarzyszenie”.
§ 2.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych działających na
podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (DZ.U. z 2001 r., Nr79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).
§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska .
Siedzibą stowarzyszenia jest Bielsko-Biała.
§ 4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo do używania własnych pieczęci, znaku i odznak których
wzory ustali Zarząd.
§ 5.
Czas działania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
§ 6.
Stowarzyszenie działalność swą opiera głównie na pracy społecznej członków.
ROZDZIAŁ II
CELE, FORMY DZIAŁANIA
Stowarzyszenie zostaje powołane w celu wspierania działalności polskich, średnich i małych, producentów
wyrobów kominowych wykonywanych ze stali kwasoodpornych.
Celem Stowarzyszenia jest :
1) propagowanie w społeczeństwie wiedzy o nowoczesnych instalacjach kominowych oraz warunkach ich
bezpiecznej eksploatacji
2) propagowanie wśród projektantów, handlowców, mistrzów kominiarskich i użytkowników wiedzy o
przepisach, normach, atestach oraz wymogach technicznych i jakościowych współczesnych instalacji kominowych
3) wpływanie na eliminowanie z rynku nieuczciwej konkurencji w zakresie dystrybucji wyrobów kominowych (w
tym także działań dumpingowych ) oraz wyrobów wykonywanych nie zgodnie z polskimi normami lub nie
posiadających wymaganych aprobat, dopuszczeń i certyfikatów
4) wspieranie profesjonalnych, polskich producentów, montażystów i wykonawców wyrobów i instalacji
kominowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników
5) wspieranie działań organów, instytucji, zrzeszeń i instytutów mających wpływ na tworzenie podstaw prawnych
związanych z bezpieczną eksploatacją instalacji kominowych.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:
1) inspirowanie inicjatyw ustawodawczych w celu stworzenia właściwych przepisów z zakresu technik
kominowych, poprzez składanie wniosków do organów i instytucji posiadających takie kompetencje,
2) organizowanie i współdziałanie w organizowaniu szkoleń z zakresu nowoczesnych technik kominowych i
bezpieczeństwa ich eksploatacji,
3) organizowanie szkoleń, prowadzenie rejestru przeszkolonych, udzielanie autoryzacji i nadawanie uprawnień w
zakresie montażu instalacji kominowych
4) publikacje z zakresu technik kominowych w tym wydawanie własnego czasopisma specjalistycznego
5) współdziałanie z innymi organizacjami i związkami w celu realizacji statutowych celów
6) prowadzenie inicjatyw w celu pozyskania funduszy na działalność statutową,
7) podejmowanie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że dochód z tej działalności służyć może wyłącznie
celom statutowym i nie może być przeznaczonym do podziału między członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może powołać inne organizacje lub przystąpić do innych
organizacji w granicach prawem dopuszczonych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: Członów Zwyczajnych i Członków Wspierających.
1) Członkiem Zwyczajnym jest osoba fizyczna jeżeli:
• wniesie pisemny wniosek
• uiści opłatę wpisowa
• wyrazi pisemną deklarację
• uzyska pozytywną opinie Zarządu Stowarzyszenia
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych
• nie jest pozbawiona pełni praw publicznych
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia kandydat na członka korzysta z praw Członka
Wspierającego. kandydatura zostanie przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Uchwała podjęta przez
Walne Zgromadzenie Członków jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2) Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub kandydat na Członka Zwyczajnego posiadający
pozytywną opinię Zarządu Stowarzyszenia, uznający cele Stowarzyszenia. Prawami Członka Wspierającego są:
a) określenie celu - na jaki w ramach statutowych celów Stowarzyszenia przeznacza wniesione środki,
b) korzystanie z różnych form reklamy i promocji świadczonych przez Stowarzyszenie przy okazji działalności
statutowej , przy czym zakres tych świadczeń określi Zarząd Stowarzyszenia,
c) zastrzeżenie sobie anonimowości na forum publicznym.
Obowiązkami Członka Wspierającego są:
d) przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia „Kominy Polskie”,
e) aktywny udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
f) regularne opłacanie składki członkowskiej.
§ 8.
Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
b) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, wnioskując w sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
c) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza członkom Stowarzyszenie
d) składać wnioski w bieżących sprawach Stowarzyszenia

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) działaniami swymi przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu, uchwał Zarządu, Walnego Zgromadzenia Członków i powszechnie
obowiązującego prawa,
c) popierać i realizować czynnie cele Stowarzyszenia,
d) uczestniczyć w pracach społecznych wykonywanych na rzecz Stowarzyszenia,
e) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 9.
1) Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
a) pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu,
b) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia: za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami
Stowarzyszenia, a w szczególności za: nie dochowywanie lojalności wobec członków i władz Stowarzyszenia oraz
nie przestrzegania zasad przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji,
c) nieusprawiedliwioną absencję w czasie posiedzeń mających szczególne znaczenie dla funkcjonowania
Stowarzyszenia,
d) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 12-miesięcy,
e) śmierć członka,
f) likwidacja osoby prawnej,
g) utrata zdolności do czynności prawnych,
h) utrata praw publicznych.
2) Wykluczenie ze Stowarzyszenia musi być poprzedzone upomnieniem na piśmie.
3) Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Walne Zgromadzenia Członków na podstawie przedłożonych
wniosków i opinii Zarządu.
4) Wykluczony ze Stowarzyszenia ma prawo odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, przez
złożenie odwołania na ręce Komisji Rewizyjnej w terminie 30-dni od daty doręczenia decyzji o wykluczeniu.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 10.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków
2) Zarząd Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna
§ 11.
Kadencja składów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3-lata.
§ 12.
a) Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
b) Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co najmniej 2 razy na 12 miesięcy. Co najmniej jeden raz w
pierwszym półroczu i jeden raz w drugim półroczu każdego roku kalendarzowego.
c) Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
d) O terminie odbycia zebrania Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Stowarzyszenia powiadamia pisemnie
Członków co najmniej na 14-dni przed jego planowanym odbyciem, pod rygorem nieważności.
e) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów.
f) W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, uczestniczyć mogą Członkowie Wspierający i

zaproszeni goście.
§ 13.
1) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) rozpatrywanie sprawozdań zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o udzieleniu
absolutorium dla ustępujących władz,
b) przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia nowych Członków Zwyczajnych,
c) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
d) wybór władz Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał w sprawie powołania nowych i przystępowania Stowarzyszenia do innych organizacji,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
g) uchwalanie zmian statutu,
h) podejmowanie apelów i odezw skierowanych do innych organizacji, zrzeszeń i organów związanych z
działalnością statutową Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
j) Powoływanie i odwoływanie władz wybieralnych Stowarzyszenia tj. członków i składu Zarządu
Stowarzyszenia, członków i składu Komisji Rewizyjnej,
k) Podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z listy członków.
2) Odwołanie i powołanie Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej uchwalana
jest na Walnym Zebraniu Członków poprzez kwalifikowaną większość 2/3 głosów, bez względu na liczbę
uczestniczących w Zebraniu członków.
§ 14.
a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym terminie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na żądanie
Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 Członków Zwyczajnych.
b) Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 30-dni od
otrzymania wniosku.
c) Pierwsze Walne zgromadzenie Członków odbędzie się najpóźniej w 8-miesięcy po zarejestrowaniu.
ROZDZIAŁ V
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 15.
1) Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2) Zarząd Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 2-letnia kadencję.
3) Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4) Decyzje Zarządu zapadają większością głosów przy obecności minimum 2/3 Członków Zarządu.
5) Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
• opiniowanie wniosków o przyjmowanie i wykluczanie nowych członków Stowarzyszenia,
• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
• kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
• zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
• ustanawianie zmian wysokości składek członkowskich,
• zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
6) Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz
Stowarzyszenia. W sprawach istotnych dla Stowarzyszenia Zarząd może skorzystać z prawa konsultacji innych
Członków Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani każdorazowo do przedstawienia
wyczerpujących opinii na przedstawiony temat.

7) Pierwszy Zarząd powołują Członkowie - Założyciele Stowarzyszenia większością głosów. Stanowi on Komitet
Założycielski Stowarzyszenia .
8) Wysokość pierwszej składki członkowskiej ustalają Członkowie - Założyciele większością głosów.
9) W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
KOMISJA REWIZYJNA
§ 16.
1. Komisja Rewizyjna liczy 3-ch członków i spośród swego grona wybiera
Przewodniczącego.
2) Do kompetencji Komisji należy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia,
b) składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
c) przestawianie Zarządowi Stowarzyszenia uwag , wniosków i zaleceń pokontrolnych,
d) stawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium.
3) Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale wszystkich członków.
4) Pierwsza komisję Rewizyjną powołują Członkowie Założyciele Stowarzyszenia większością głosów.
5) W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu Komisji Rewizyjnej.
6) Wyklucza się możliwość jednoczesnego zasiadania w Komisji Rewizyjnej oraz Zarządzie Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 17.
Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie tworzy fundusze:
a) ze składek członkowskich,
b) wpływów z działalności statutowej, darowizn, spadków, zapisów, dobrowolnych wpłat o celowym
przeznaczeniu,
c) dochodów z własnej działalności.
§ 18.
Sposób ewidencjonowania wszystkich zobowiązań nie może być sprzeczny z ogólnie obowiązującymi przepisami.
§ 19.
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do wpłaty składki członkowskiej w terminie określonym w nocie
statutowej wystawianej z początkiem każdego roku kalendarzowego.
ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 20.
1) Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej
działalności oraz ofiarności publicznej.
2) Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
3) Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach
majątkowych Stowarzyszenia wymagana jest uchwała Zarządu Stowarzyszenia i podpisy dwóch uprawnionych
członków Zarządu, w tym Skarbnika, działających łącznie.
4) Do podejmowania decyzji wypłat z kasy lub konta bankowego, przelewów , podpisywania zleceń i zamówień
wystarcza podpis Prezesa Zarządu lub Skarbnika i drugiego członka Zarządu.
5) Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej będzie przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.
ROZDZIAŁ IX
ZMIANY STATUTU
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 21.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 22.
Rozwiązanie Stowarzyszenia nastąpić może na:
a) podstawie uchwały podjętej większością 2/3głosów ogółu członków,
b) w razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków powołuje Komisje
Likwidacyjna, która zgodnie z uchwałami Zgromadzenia przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia oraz określi
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 23..
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o Stowarzyszeniach
(DZ.U. z 2001 r., Nr79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).
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