
STATUT 

Stowarzyszenia Wodoci ągowców Województwa Śląskiego 

z siedzib ą w Katowicach 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, 
zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855 z późniejszymi zmianami) 
oraz niniejszego statutu. 

 
§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. 

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może również prowadzić 
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu 
rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających stymulowaniu 
rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej, a także umacnianiu jej prestiżu i autorytetu. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
celu działania. 
 

§ 5 

Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

§ 6 

W szczególności do celów Stowarzyszenia należą: 

1. Integrowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i wzmocnienie ich siły 
znaczenia i prestiżu w dobrze rozumianym interesie branży wodociągowo-kanalizacyjnej. 

2. Wypracowywanie i prezentowanie wniosków, opinii legislacyjnych oraz opinii środowiska 
wobec władz samorządowych i państwowych. 

3. Wspomaganie zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowo 
-kanalizacyjnych w kontaktach i kształtowaniu relacji z różnymi organizacjami. 

4. Instytucjonalne stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. 

5. Budowanie pozytywnego wizerunku branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz 
propagowanie zasad etyki zawodowej w tej branży. 
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6. Służenie radą oraz wsparciem organizacyjnym w rozwiązywaniu zawodowych problemów 
członków Stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych,  
o ile o taką pomoc zwrócą się do Stowarzyszenia. 

7. Pomoc członkom Stowarzyszenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych między innymi 
poprzez organizowanie szkoleń. 

8. Rozpowszechnianie informacji na temat możliwości kształcenia zawodowego i szkoleń  
(w tym zagranicznych) oraz warunków uczestnictwa. 

9. Szerzenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów współpracy z interesariuszami  
w aglomeracjach miejskich i wiejskich. 

10. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, propagowanie 
zasad zrównoważonego rozwoju. 

11. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony środowiska. 

12. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych. 

13. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem 
zasobów wodnych oraz zaopatrzenia terenów wiejskich w wodę. 

14. Świadczenie doradztwa i konsultacji z zakresu bieżących problemów branży 
wodociągowo-kanalizacyjnej. 

 

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

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 
Samorządu Gospodarczego. 

8. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 
 

§ 8 

Przyjmuje się jako zasadę, że realizując powyższe cele Stowarzyszenia opierać się będzie 
na społecznej pracy członków. Jednak, w razie powstania takiej potrzeby, Stowarzyszenie 
może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 
 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełniący funkcję członka zarządu, 
dyrektora, głównego księgowego, kierownika przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie 
wodociągowym obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający 
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miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – po przedstawieniu 
(rekomendacji), co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia i złożeniu deklaracji 
członkowskiej. 

2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne – przedsiębiorstwa 
wodociągowe prowadzące działalność zbiorowego lub hurtowego zaopatrzenia w wodę 
lub/i odbioru ścieków po przedstawieniu (rekomendacji), co najmniej 2 członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia i złożeniu deklaracji członkowskiej. 

3. Osobom fizycznym i prawnym wybitnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie 
Członków może nadać Członkostwo Honorowe. Tryb nadawania Członkostwa 
Honorowego określa Walne Zebranie Członków. 

 

§ 10 

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej 
decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Od decyzji odmownej 
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego 
uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie  
1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. 

 

§ 11 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: swoją postawą i działaniami przyczyniać się 
do wzrostu roli znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, zabiegać o poprawę 
opinii społecznej i klimatu wokół środowiska wodociągowego, popierać i czynnie 
realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa oraz postanowień Statutu, regularnie opłacać składki. 

2. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. 

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,  
a w szczególności: 

1) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 
Stowarzyszenia, 

2) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia oraz 
korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w ramach swojej 
działalności, 

3) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które 
Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, 

4) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom 
Stowarzyszenie. 

 

§ 12 

1. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym  
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

2. Członkowie wspierający, o których mowa w ust. 1 powyżej wykonują swoje prawa 
członkowskie za pośrednictwem osoby wskazanej przez organ uprawniony do ich 
reprezentacji. 
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§ 13 

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa poprzez: 

1. Rezygnację pisemną złożoną Zarządowi. 

2. Wykluczenie przez Zarząd: 

a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, 

b) za nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia, 

c) za zaleganie z zapłatą składki członkowskiej przez dwa okresy roczne, 

d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. 

3. Utratę praw określonych dla członka zwyczajnego w § 9 pkt.1 w terminie 3 miesięcy po 
wystąpieniu zdarzenia. 

4. Śmierć członka będącego osobą fizyczną lub likwidacja członka wspierającego. 
 

§ 14 

1. O wykluczeniu 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. 

2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w § 13 pkt.1 i pkt.3 stwierdza Zarząd  
w formie uchwały. 

3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 1 i 2 przysługuje zainteresowanemu 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego 
powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział II 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 15 

Organami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 
 

§ 16 

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze 
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 
 

§ 17 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (dalej „Walne 
Zebranie). 

2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie z własnej inicjatywy, co najmniej jeden raz na dwanaście 
miesięcy lub na pisemnie uzasadniony wniosek, co najmniej 2 członków Komisji 
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.  
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O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Zarządu powiadamia wszystkich 
członków w jeden z następujących sposobów: 

a) listami poleconymi, 

b) poprzez wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną e-mail, 

c) w każdy inny skuteczny sposób – nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia 
obrad. 

3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do 
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół 
godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na 
liczbę uczestników. 

4. W Walnym Zebraniu  mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz 
członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1. uchwalenie Statutu i programu działania Stowarzyszenia, 

2. uchwalenie zmian Statutu, 

3. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 

4. zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6. zatwierdzenie rocznego budżetu i planu pracy Stowarzyszenia, 

7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

8. udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 

9. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich, 

10. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych 
organizacji, 

11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach odmowy przyjęcia w poczet 
członków, ustania członkostwa lub wykluczenia członka Stowarzyszenia, 

13. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

14. uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

6. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowania nad 
powołaniem lub odwołaniem członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, które odbywają 
się tajnie. 

7. Zmiana Statutu, powołanie lub odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 
przystąpienie Stowarzyszenia do organizacji, o których mowa w § 4 Statutu oraz 
rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości, przy obecności połowy 
członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim 
terminie, wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
 

§ 18 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 9 członków – prezesa, wiceprezesów  
i skarbnika, wybieranych na trzyletnią wspólną kadencję. 

2. O liczbie członków zarządu na kolejną kadencję decyduje Walne Zebranie. 
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3. Walne Zebranie, w odrębnych głosowaniach, dokonuje wyboru Prezesa oraz pozostałych 
członków Zarządu. 

4. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji Prezesa lub członka Zarządu przez więcej niż 
dwie kolejne kadencje. 

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, które powinno się odbyć nie 
później niż 30 dni po wyborze. 

6. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

3) przygotowywanie rocznych i wieloletnich projektów planów działalności, 

4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

5) zwoływanie Walnego Zebrania, 

6) przygotowanie projektu budżetu, 

7) proponowanie wysokości składek członkowskich. 
 

§ 19 

1. Komisja rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3÷5 członków, wybranych przez Walne 
Zebranie na trzyletnią wspólną kadencję. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i jednego 
członka Komisji. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu nie 
później niż 30 dni po wyborze. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 

2) składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zebraniu, 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

§ 20 

Na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania przy organach Stowarzyszenia może 
działać Rada Stowarzyszenia. 

1. Działania Rady mają charakter opiniotwórczy i jej postanowienia nie mają wiążącej mocy 
dla organów Stowarzyszenia. 

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele członków wspierających. 

3. Skład Rady ustala Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. 
 

§ 21 

1. Majątek Stowarzyszenia, powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 
zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
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3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie 
służącym realizacji jego celów statutowych. Dochód z tej działalności nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków. 

4. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie 
decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały. 

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest uprawniony Prezes jednoosobowo lub dwóch 
członków Zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych 
upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

§ 22 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub  
w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób 
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa 
o stowarzyszeniach. 


