Wersja jednolita – po zmianach przyjętych przez Walne Zebranie Członków PSPS w dniu 8.06.2017 r.

STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działa pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (w dalszej części
statutu zwane Stowarzyszeniem).
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989
r. (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub zrzeszeń o podobnym
celu działania.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników.
§7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
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§8
O ile przepisy prawa nie wymagają inaczej, Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem: „PSPS”. Nazwa
i logo Stowarzyszenia jako znak słowno-graficzny są prawnie zastrzeżone.

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integracja na rzecz rozwoju branży producentów styropianu do zastosowań w budownictwie;
2. Reprezentowanie interesów branży wobec środowisk zewnętrznych, w tym: środowiska naukowotechnicznego, architektoniczno-budowlanego oraz instytucji państwowych i samorządowych;
3. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym w szczególności w zakresie edukacji
konsumentów oraz udostępniania uczestnikom rynku branży produktów styropianowych wiedzy
niezbędnej dla prowadzenia swojej działalności zgodnie z przepisami prawa, normami i zasadami
etyki;
4. Promocja i upowszechnianie wiedzy na temat wyrobów ze styropianu, podejmowanie działań na rzecz
zwiększenia zużycia styropianu w aplikacjach budowlanych poprzez promowanie nowoczesnych,
energooszczędnych rozwiązań aplikacyjnych;
5. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii zastosowań i technologii produkcji mającej na
celu rozwój wyrobów ze styropianu;
6. Dbanie o dobrą jakość wyrobów styropianowych wprowadzanych do obrotu, działanie na rzecz
ochrony interesów

rzetelnych przedsiębiorców branży przemysłu styropianowego, ochrony

konsumentów, w tym występowanie w sprawach o ochronę praw konsumentów i producentów przed
władzami i organami wymiaru sprawiedliwości.
7. Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie nieuczciwej konkurencji w branży produktów
styropianowych, w szczególności przez podejmowanie działań mających na celu zapobieżenie
rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcach i ich
wyrobach;
8. Podejmowanie

działań

mających

na

celu

wyeliminowanie

naruszeń

zbiorowych

konsumentów oraz praktyk antykonkurencyjnych w branży produktów styropianowych;
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interesów

9. Podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego praw na przedmioty
własności przemysłowej, udzielonych z naruszeniem prawa, w szczególności takich które mogą
zakłócać lub zakłócają konkurencję w branży produktów styropianowych;
10. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, w szczególności przed organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami
krajowymi i zagranicznymi.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele niezarobkowo poprzez:
1. Inicjowanie oraz opiniowanie przepisów prawnych w sprawach istotnych dla branży, w szczególności w
zakresie produkcji lub zastosowań styropianu oraz produktów substytucyjnych;
2. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany informacji, doświadczeń,
podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji produktów i technologii styropianowych, ich
zastosowań, innowacji i udoskonalania;
3. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnopromocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej dotyczącej styropianu, w tym opracowanie branżowych baz
danych, katalogów, opinii, norm, zaleceń, instrukcji, standardów, certyfikacji;
4. Koordynowanie wspólnych działań dotyczących techniki, technologii, bhp, ochrony środowiska,
promocji i reklamy dotyczących styropianu;
5. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki, a w szczególności norm rzetelnego postępowania w
obrocie gospodarczym;
6. Propagowanie nowoczesnych technik i technologii wpływających w szczególności na ochronę
środowiska;
7. Propagowanie stosowania przez budownictwo jedynie wyrobów spełniających wszystkie obowiązujące
przepisy w zakresie zastosowań i bezpieczeństwa, koordynowanie, zlecanie i wykonywanie badań,
analiz, raportów oraz gromadzenie i publikowanie danych i informacji w tym zakresie;
8. Podejmowanie i wspieranie działań służących ochronie uczciwej konkurencji oraz dobrych standardów
działania na rynku produktów styropianowych.
9. Udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych

i sądowo-administracyjnych,

występowanie z żądaniem wszczęcia postępowań przez sądy i organy administracji publicznej.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
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w tym

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec nie
mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, która jest związana z branżą produkującą wyroby ze
styropianu dla budownictwa, będąc właścicielem, współwłaścicielem, członkiem zarządu lub zajmując
stanowisko kierownicze w przedsiębiorstwie tej branży.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec nie
mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, która nie jest związana z branżą produkującą
wyroby ze styropianu dla budownictwa w sposób określony w ust. 1, jeśli przyjęta zostanie w poczet
członków zwyczajnych w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być krajowa bądź zagraniczna osoba prawna działająca w
branży przemysłu styropianowego lub związanego z tą branżą.

§ 15
Członkiem

honorowym

Stowarzyszenia

może

być

osoba

fizyczna

szczególnie

zasłużona

dla

Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 16
1. Członków określonych w §13 ust. 1 i 2 oraz § 14 do Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały
Walne Zebranie Członków na podstawie pisemnej deklaracji. Uchwała podejmowana jest na pisemny
wniosek Zarządu PSPS.
2. Walne Zebranie Członków może odmówić przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia.
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§ 17
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków. Uchwała podejmowana jest na pisemny
wniosek Zarządu PSPS.

§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu, w przypadku członka zwyczajnego, ustaje w razie:
a) śmierci członka, pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia;
b) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich
zobowiązań względem Stowarzyszenia;
c) ustania związku z branżą określonego w § 13, z wyjątkiem członkostwa zwyczajnego określonego w
§ 13 ust. 2.
d) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich, wpisowego lub innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
e) wykluczenia

za

nieprzestrzeganie

postanowień

statutu,

regulaminów

i

uchwał

organów

Stowarzyszenia oraz za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu, w przypadku członka wspierającego, ustaje w razie:
a) utraty osobowości prawnej, likwidacji lub ogłoszenia upadłości;
b) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich
zobowiązań względem Stowarzyszenia;
c) ustania wymogów określonych w §14;
d) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich, wpisowego lub innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
e) wykluczenia

za

nieprzestrzeganie

postanowień

statutu,

regulaminów

i

uchwał

organów

Stowarzyszenia oraz za działalność na szkodę Stowarzyszenia;
3. O skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu decyduje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków,
podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. Uchwała podejmowana jest na pisemny wniosek
Zarządu PSPS.
4. Członkowi, który został wykluczony lub skreślony z listy członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od
daty doręczenia uchwały, przysługuje prawo do złożenia wniosku do Walnego Zebrania Członków o
ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek rozpatrywany jest podczas najbliższego Walnego Zebrania
Członków.
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5. Po ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu, były członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do odesłania
w terminie 10 dni od daty ustania członkostwa wszelkich dokumentów należących do Stowarzyszenia.
Ponadto były członek Stowarzyszenia jest zobowiązany natychmiast po ustaniu członkostwa
zaprzestać posługiwania się wszelkimi dokumentami, które mogą świadczyć o jego członkostwie w
Stowarzyszeniu, a także zaprzestać posługiwania się logo Stowarzyszenia.
6. Zarząd prowadzi listę członków Stowarzyszenia. Każdy członek może zapoznać się z tą listą bądź
zażądać przesłania mu kopii lub wyciągu z listy członków.

§ 19
1. Prawa i obowiązki wszystkich członków zwyczajnych są równe.
2. Prawa i obowiązki wszystkich członków wspierających są równe.
3. Obowiązkiem

wszystkich

członków

jest

przestrzeganie postanowień statutu, uchwał

propagowanie

i

wspieranie

celów

Stowarzyszenia,

organów Stowarzyszenia, regulaminów i programów

określających cele i kierunki działania Stowarzyszenia oraz opłacanie składek członkowskich i innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b) korzystania z pomocy Stowarzyszenia;
c) czynnego uczestnictwa we wszelkich formach działań służących realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia;
5. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w
prowadzonych przez Stowarzyszenie bieżących działaniach służących realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.
6. Członek honorowy Stowarzyszenia

ma prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia oraz

uczestniczenia w prowadzonych przez Stowarzyszenie bieżących działaniach służących realizacji
statutowych celów Stowarzyszenia, ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia wpisowego, składek
członkowskich i innych świadczeń.
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Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia

§ 20
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 21
1. Wybór członków organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej
liczbie kandydatów.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy składu osobowego organów.
3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu
na liczbę obecnych.
4. Kadencja członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i kończy się z momentem
zatwierdzenia sprawozdania z działalności za okres kadencji.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz tych organów jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.

§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków składa się z członów zwyczajnych.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz na rok do końca czerwca.
4. O zwołaniu Zebrania Członków należy powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia, pisemnie
listem poleconym bądź e-mailem wysłanym co najmniej 14-dni przed terminem zebrania podając
porządek obrad.
5. W Walnym Zebraniu Członków każdy członek zwyczajny ma po jednym głosie.
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6. Na Walnym Zebraniu

Członków,

członek może

być

reprezentowany

przez

pełnomocnika.

Pełnomocnictwo musi być pisemne.
7. Zarząd ma obowiązek zwołania Zebrania Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20%
członków zwyczajnych. Komisja Rewizyjna może zwołać Zebranie Członków, jeżeli Zarząd nie dokona
tego w terminie 2 tygodni od doręczenia mu żądania zwołania.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie zmian Statutu;
2. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
4. Uchwalanie regulaminów działania pozostałych organów Stowarzyszenia;
5. Wybór i odwołanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia;
6. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
7. Wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Stowarzyszenia;
8. Ustalanie wysokości składek, wpisowego i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia;
9. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
10. Zatwierdzanie

sprawozdań

Zarządu

z

wykonania

budżetu

Stowarzyszenia,

z

działalności

Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej z
wykonania przez nich obowiązków w danym roku kalendarzowym;
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał o skreśleniu z listy bądź wykluczeniu członka.

§ 24
1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu
działających łącznie, przy czym do zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 50
tys.

złotych,

uprawnionych

jest

wyłącznie

dwóch

członków

Zarządu

działających

łącznie.

Stowarzyszenie może być też reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd
Stowarzyszenia.
4. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
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a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
b) ustalanie planu działania Zarządu Stowarzyszenia;
c) wykonanie budżetu Stowarzyszenia;
d) zwoływanie oraz obsługa obrad Walnego Zebrania Członków;
e) wnioskowanie do Walnego Zebrania o przyjęcie, skreślenie bądź wykluczenie z listy członków
Stowarzyszenia oraz prowadzenie listy członków Stowarzyszenia.
5. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony w drodze uchwały Walnego Zebrania
Członków PSPS.

§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisji Rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala
Walne Zebranie Członków.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli;
c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu;
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
przewidzianym statutem;
e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 26
1. Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
2. Pracami biura kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd.
3. Zarząd może zatrudniać również innych pracowników Biura Stowarzyszenia.
4. Zarząd może uchwalić regulamin określający regulację oraz sposób funkcjonowania Biura.

Rozdział V. Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia
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§ 27
1. Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzą z:
a) wpisowego;
b) składek;
c) dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków;
d) dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
f) ofiarności publicznej;
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji

celów

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 28
1. Uchwalenie zmian Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie
Członków wymaga obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o
stowarzyszeniach.
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