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Rozdział I - Postanowienia ogólne

1.

2.
3.

1.
2.

§1
Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym
i samorządnym stowarzyszeniem podmiotów zainteresowanych wspieraniem rozwoju morskiej energetyki
wiatrowej w Polsce. Towarzystwo może posługiwać się skrótem swojej nazwy: PTMEW.
W kontaktach zagranicznych Towarzystwo może posługiwać się nazwą „Polish Offshore Wind Energy
Society” oraz skrótem „POWES”.
Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej kontynuuje działalność prowadzoną w latach: 19972011 pod nazwą Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej.
§2
Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
oraz innych przepisów prawa polskiego, a także w oparciu o przepisy wewnętrzne, w tym Statut.
Towarzystwo posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieograniczony.
§3

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.

Siedzibą Towarzystwa jest Gdańsk.
Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.
W związku z realizacją swoich celów statutowych Towarzystwo może działać również na terenie innych
państw.
Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne zarówno w Polsce jak i zagranicą.
§4
Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, o celach zbieżnych
z celami statutowymi Towarzystwa.
Dla realizacji swoich celów statutowych Towarzystwo może łączyć się w związki stowarzyszeń oraz
podejmować wspólne działania z innymi organizacjami.
§5
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy członków.
Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

Rozdział II - Cele i zakres działalności Towarzystwa

1.

2.

§6
Celem Towarzystwa jest promowanie rozwoju gospodarczego opartego na zastosowaniu nowoczesnych
technologii oraz uwzględniającego zasady poszanowania i ochrony środowiska, poprzez wspieranie
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.
W szczególności celami Towarzystwa są:
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a.
b.

c.

d.
e.

inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł, w tym zwłaszcza
energii, na polskich i zagranicznych obszarach morskich Morza Bałtyckiego,
kreowanie i wspieranie działalności naukowo-technicznej i inwestycyjnej, której celem jest rozwój
technologii w zakresie pozyskiwania i wykorzystania(w tym przetwarzania, przesyłu i dystrybucji)
energii wiatrowej na obszarach morskich;
działanie na rzecz ochrony środowiska, w tym propagowanie postaw proekologicznych zwłaszcza
wśród młodzieży, przedsiębiorców i społeczności lokalnych: postawy proekologiczne, o których
mowa w niniejszym przepisie dotyczą w szczególności ochrony i poprawy stanu środowiska
naturalnego;
podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz osób wspierających działalność Towarzystwa
oraz podmiotów działających w zakresie morskiej energetyki wiatrowej;
integracja lokalnych podmiotów i grup zainteresowanych wdrażaniem technologii odnawialnych
źródeł energii, w tym w szczególności morskich farm wiatrowych.

§7
Cele wskazane w § 6 powyżej Towarzystwo realizuje między innymi poprzez:
1.
dialog społeczny pomiędzy różnymi grupami związanymi z energetyką, działającymi na rzecz wdrażania
idei zrównoważonej energetyki oraz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej;
2.
współpracę w zakresie działalności statutowej Towarzystwa z władzami samorządowymi, rządowymi
i innymi organizacjami trzeciego sektora;
3.
działania na rzecz tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla sektora morskiej energetyki wiatrowej;
4.
tworzenie banków wiedzy o implementacji zasad globalnej zrównoważonej morskiej energetyki wiatrowej;
5.
wyróżnianie postaw osób posiadających zasługi związane z wdrażanie idei zrównoważonej morskiej
energetyki wiatrowej w Polsce;
6.
wspomaganie procesów edukacji kadr dla sektora energetycznego i morskiego;
7.
prowadzenie szkoleń, kursów konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań roboczych oraz innej
działalności edukacyjnej dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej;
8.
przepływ i wymianę nowoczesnych technologii;
9.
kooperację z placówkami naukowymi w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii
energetycznych, budowlanych, sieciowych na obszarach morskich;
10. opracowywanie, kolportaż i promocję materiałów i przewodników zawierających wytyczne w zakresie
działań mających na celu rozwój zrównoważonej morskiej energetyki wiatrowej;
11. sporządzanie i propagowanie opinii, analiz, badań naukowych, ekspertyz w zakresie rynku
energetycznego w kraju i za granicą związanych z celami statutowymi Towarzystwa;
12. zakładanie, obsługę i promocję serwisów internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi
Towarzystwa;
13. konsultacje społeczne w zakresie inwestycji w energetyce, zwłaszcza dotyczących obszarów morskich;
14. organizowanie i udzielanie pomocy oraz wspieranie członków Towarzystwa przy realizacji działań
związanych z odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności z morską energetyką wiatrową, pomoc
w organizacji środków finansowych na inwestycje związane z budową morskich farm wiatrowych.
15. realizację Projektów Programowych dotyczących zadań wynikających z celów statutowych Towarzystwa.
16. aktywny udział w tworzeniu przepisów prawa dotyczących rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł
energii ze szczególnym uwzględnieniem morskich elektrowni wiatrowych i ochrony środowiska;
17. zgłaszanie właściwym organom wniosków mających na celu rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wiatrowych na morzu oraz ochrony środowiska.
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1.
2.

§8
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach
powszechnie obowiązujących.
Dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych
Towarzystwa.
Rozdział III - Członkostwo

2.

3.

§9
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celów
Towarzystwa, przy czym członkami zwyczajnymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne, natomiast osoby
prawne mogą uzyskać status członka wspierającego.
Z uwagi na fakt, iż Towarzystwo może zrzeszać podmioty gospodarcze, mogące stanowić dla siebie
konkurencję, członkowie Towarzystwa są zobowiązani do przestrzegania postanowień ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr. 86, poz. 804).
Prawa i obowiązki członków

1.
2.

1.
2.

3.

1.

2.
3.

§ 10
O przyznanie statusu członka zwyczajnego może ubiegać się osoba pełnoletnia, która złożyła pisemną
deklarację przystąpienia do Towarzystwa i zobowiązała się do przestrzegania postanowień jego Statutu.
O przyjęciu do grona członków zwyczajnych decyduje Zarząd Towarzystwa na mocy stosownej uchwały.
§ 11
Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
Członek zwyczajny ma także prawo do:
a) udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków Towarzystwa,
b) uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Towarzystwo, na zasadach określonych przez
Zarząd;
c) występowania z wnioskami i postulatami do władz Towarzystwa.
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
b) czynnego udziału w działalności Towarzystwa w zakresie realizacji jego celów statutowych;
c) terminowego opłacania składki członkowskiej.
§ 12
Członkiem wspierającym może być osoba prawna mająca siedzibę w kraju lub zagranicą, zainteresowana
działalnością Towarzystwa, która zobowiąże się do merytorycznego oraz finansowego wspierania działań
i projektów realizowanych przez Towarzystwo.
Członka wspierającego przyjmuje Zarząd mocą stosownej uchwały podjętej w oparciu o pisemną
deklarację złożoną przez podmiot aplikujący o członkostwo.
Członek wspierający ma prawo delegować jednego przedstawiciela do Rady Konsultacyjnej.
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4.
5.

Członek wspierający zobowiązuje się do opłacania składki specjalnej w wysokości ustalanej na dany rok
uchwałą Zarządu.
Członek wspierający zobowiązuje się do wsparcia finansowego Projektów Programowych zatwierdzonych
przez Radę Konsultacyjną w kwotach ustalonych przez Radę Konsultacyjną na wniosek Zarządu.
Ustanie członkostwa

1.

2.

3.

§ 13
W przypadku członka zwyczajnego członkostwo ustaje na skutek:
a.
pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Towarzystwa;
b.
utraty zdolności do czynności prawnych;
c.
wykluczenia przez Zarząd na skutek prowadzenia działalności na szkodę Towarzystwa,
nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, a także
zalegania z opłatą składek członkowskich za rok kalendarzowy przez okres ponad trzech miesięcy,
pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na uiszczenie składki.
W przypadku członka wspierającego członkostwo ustaje na skutek:
a.
pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Towarzystwa;
b.
utraty osobowości prawnej, wszczęcia upadłości lub likwidacji;
c.
wykluczenia przez Zarząd na skutek prowadzenia działalności na szkodę Towarzystwa,
nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, a także
zalegania z opłatą składek członkowskich za rok kalendarzowy przez okres ponad trzech miesięcy,
pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na uiszczenia składki.
Od uchwał Zarządu dotyczących wykreślenia, zainteresowanemu członkowi, w terminie miesiąca od daty
doręczenie uchwały, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, którego
decyzje są ostateczne.
Rozdział IV - Organy Towarzystwa

§ 14
1.

2.

3.
4.

Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem sytuacji, w których statut wyraźnie przewiduje głosowanie tajne.
Głosowanie nad daną sprawą może zostać utajnione na wniosek 2/3 obecnych członków organu.
Członkowie władz Towarzystwa powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja władz trwa lat 5
i upływa z chwilą wyboru władz na kadencję następną.
Wybór władz Towarzystwa dokonywany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

§ 15
Poza Władzami Towarzystwa, w jego strukturze organizacyjnej działa również Rada Konsultacyjna, pełniąca rolę
organu doradczego Zarządu Towarzystwa oraz Biura Towarzystwa, wspierające bieżącą działalność Zarządu.
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Walne Zebranie Członków

1.
2.

3.
4.

§ 16
Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:
a) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
d) uchwalanie sposobu przeznaczenia nadwyżek finansowych lub pokrycia straty;
e) powoływanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków Towarzystwa;
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa na skutek wykluczenia;
h) ustalanie wysokości składek członków zwyczajnych;
i) uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa,
j) podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa Towarzystwa w innych organizacjach;
k) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia majątku Towarzystwa
pozostałego po jego likwidacji.
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków przysługuje zarówno członkom zwyczajnym jak i członkom
wspierającym.
Do głosowania na Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wyłącznie członkowie zwyczajni. Członkom
wspierającym przysługuje jedynie głos doradczy, tj. prawo do zgłaszania uwag, sugestii i wniosków.

§ 17
1. Zawiadomienia o pierwszym i drugim terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków
wysyłane są do członków Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed planowaną datą Walnego Zebrania
Członków. Zawiadomienia wysyłane są listem poleconym, bądź pocztą kurierską. Jeśli członek Towarzystwa
wyraził na to zgodę na piśmie, zawiadomienie może zostać wysłane na wskazany przez niego adres poczty
elektronicznej.
2. Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym podanym terminie może skutecznie podejmować uchwały
pod warunkiem uczestnictwa w obradach co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do
głosowania. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie, który może być wyznaczony tego
samego dnia po upływie 15 minut od terminu pierwszego, może skutecznie obradować i podejmować
uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Członkowie Towarzystwa mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo do reprezentowania członka Towarzystwa powinno być udzielone na
piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik przed rozpoczęciem Walnego Zebrania zobowiązany jest
przedstawić pełnomocnictwo, które załączane jest to protokołu Walnego Zebrania
§ 18
1. Walne Zebranie Członków może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku
kalendarzowym.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej lub
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa, z zastrzeżeniem §20 pkt. 2.

7/11

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej - Statut
4. W przypadku zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na wniosek członków Towarzystwa,
Zarząd jest zobowiązany wyznaczyć datę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie
2 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

1.
2.
3.

§ 19
Walne Zebranie Członków Towarzystwa otwiera Prezes lub Wiceprezes Zarządu, po czym zgromadzeni
członkowie Towarzystwa dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania.
Przebieg obrad Walnego Zebrania Członków jest protokołowany.
Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków podpisuje Przewodniczący i protokolant.
Zarząd

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§ 20
Zarząd składa się z Prezesa i 2 Wiceprezesów, powoływanych przez Walne Zebranie Członków
Towarzystwa.
W przypadku, gdy skład Zarządu Towarzystwa ulegnie w trakcie trwania kadencji zmniejszeniu,
uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków
Zarządu spośród Członków Zwyczajnych Towarzystwa. W powyższym trybie można powołać nie więcej
niż jednego członka Zarządu. Jeśli zaistnieje potrzeba powołania większej liczby członków, Zarząd, bądź
Komisja Rewizyjna, jeśli działalność Zarządu nie będzie możliwa, niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków celem ustalenia nowego składu Zarządu.
Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:
1. rezygnacji złożonej na piśmie na ręce pozostałych Członków Zarządu,
2. śmierci,
3. skazania prawomocnym wyrokiem za działania niezgodne z prawem, prowadzone w ramach
aktywności związanej z działalnością Towarzystwa lub przynoszących szkodę Towarzystwa.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa, uwzględniając wytyczne Walnego Zebrania
Członków.
Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprezesów.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa;
b) reprezentacja i prowadzenie spraw Towarzystwa;
c) ustalanie aktualnej strategii działania Towarzystwa;
d) sporządzanie sprawozdań z działalności Towarzystwa (rocznych i po zakończeniu kadencji);
e) zarząd nad majątkiem Towarzystwa;
f) w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji innych organów Towarzystwa, uchwalanie
wewnętrznych aktów związanych z działalnością Towarzystwa;
g) zatrudnianie pracowników;
h) zawieranie umów cywilnoprawnych w imieniu Towarzystwa
i) przyjmowanie nowych członków,
j) opracowywanie programu działań Towarzystwa, składającego się z Projektów Programowych
oraz innych działań związanych z realizacją celów statutowych.
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

1.

2.

§21
Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku kalendarzowym.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek Wiceprezesa
zgłoszony na piśmie lub pocztą elektroniczną do Biura Towarzystwa.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Zarządu, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na tym posiedzeniu, na którym uchwała ma być podjęta.
Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, przy czym w ten sposób można podjąć tylko taką uchwałę, o której
proponowanej treści został powiadomiony każdy z członków Zarządu.
W trybie przewidzianym w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie mogą być podejmowane uchwały w
sprawach osobowych.
W okresie pomiędzy posiedzeniami, Zarząd może podejmować decyzje w drodze uzgodnień
telefonicznych lub poprzez pocztę elektroniczną.
W przypadku nieosiągnięcia konsensusu w sprawie wymagającej podjęcia przez Zarząd uchwały, sprawa
jest odkładana na kolejne posiedzenie Zarządu.
Szczegółowe zasady organizacji i trybu pracy Zarządu mogą zostać określone w regulaminie uchwalonym
przez Zarząd Towarzystwa.
§ 22
Do składania oświadczeń woli wywołujących skutki finansowe dla Towarzystwa, w tym do zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, tj.
Prezes wraz z Wiceprezesem lub dwóch Wiceprezesów.
W innych sprawach Towarzystwo może być reprezentowane jednoosobowo przez każdego spośród
członków Zarządu.
Biura Towarzystwa

1.
2.
3.
4.

5.

§ 23
Zarząd działa w oparciu o wewnętrzne jednostki organizacyjne - Biura Towarzystwa, którą tworzą osoby
zatrudnione w Stowarzyszeniu.
Biura pełnią funkcję wykonawczą w stosunku do decyzji Zarządu.
Biura prowadzą wszelkie sprawy Towarzystwa nie zastrzeżone dla organów Towarzystwa.
Do zadań Biur Towarzystwa należy w szczególności:
a) realizacja programów działań Towarzystwa;
b) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami o celach zbieżnych z celami Towarzystwa;
c) przygotowywanie projektu budżetu;
d) realizacja budżetu;
e) zapewnianie obsługi organów Towarzystwa;
f) prowadzenie działalności informacyjnej o działaniach Towarzystwa.
Biurem Towarzystwa może kierować Dyrektor Biura powoływany i odwoływany przez Zarząd. W ściśle
określonych przypadkach, w braku możliwości powołania Dyrektora biura, jeden z członków Zarządu
może kierować pracą tej jednostki do czasu powołania odpowiedniego kandydata na to stanowisko.
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6.

Dla realizacji swoich celów Towarzystwo może powoływać biura regionalne oraz inne jednostki
organizacyjne poza siedzibą Towarzystwa.
Rada Konsultacyjna

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§ 24
Organem doradczym Zarządu Towarzystwa jest Rada Konsultacyjna.
W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą pojedynczy przedstawiciele członków wspierających delegowani
na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez organy uprawnione do ich reprezentacji.
Rada Konsultacyjna zbiera się nie rzadziej niż raz w roku na wniosek Zarządu Towarzystwa.
Zebraniom Rady przewodzi Prezes Zarządu lub wskazany przez Zarząd Wiceprezes.
Do kompetencji Rady Konsultacyjnej należy:
a) opiniowanie działań realizowanych oraz planowanych przez Zarząd Towarzystwa,
b) zatwierdzanie rocznych Projektów Programowych przedstawionych przez Zarząd;
c) zatwierdzanie budżetów dla poszczególnych Projektów Programowych;
d) zatwierdzanie wysokości wsparcia ze strony członków wspierających dla realizacji Projektów
Programowych;
e) przyjmowanie uchwał programowych oraz stanowisk Rady w sprawach szczególnie istotnych dla
Towarzystwa, branży morskiej energetyki wiatrowej lub członków wspierających.
Szczegółowe zasady ustalania składu i organizacji pracy Rady Konsultacyjnej może określać regulamin
uchwalony przez Radę Konsultacyjną i zatwierdzony przez Zarząd Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.
4.

§ 25
Organem kontrolnym Towarzystwa sprawującym kontrolę nad zgodnością działalności Towarzystwa
z przepisami prawa i statutu Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole całokształtu działalności Towarzystwa przynajmniej raz w roku.
Komisja Rewizyjna ma stały dostęp do stosownych ksiąg, dokumentów i raportów oraz kontroluje stan
finansów Towarzystwa.
Posiedzenia KR zwoływane są co najmniej raz w roku dla omówienia wyników kontroli działalności
Towarzystwa.
§ 26

Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej obejmuje:
1.
przeprowadzanie okresowego audytu działalności Towarzystwa i jego władz oraz występowanie
z wnioskami pokontrolnymi;
2.
przeprowadzanie kontroli finansowej Towarzystwa;
3.
przedkładanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków oraz opiniowanie wniosku o udzielenie
absolutorium Zarządowi;
4.
powoływanie ze swego grona, na wniosek Zarządu, pełnomocnika reprezentującego Towarzystwo
w stosunkach prawnych pomiędzy Towarzystwem a członkami Zarządu.
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1.

2.

3.
4.

§ 27
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród
członków zwyczajnych Towarzystwa. Spośród swych członków Komisja dokonuje wyboru
Przewodniczącego oraz Sekretarza.
W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania jej kadencji,
uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej może nastąpić w drodze kooptacji, dokonanej przez pozostałych
członków Komisji spośród członków zwyczajnych Towarzystwa. W trybie kooptacji można powołać nie
więcej niż połowę składu Komisji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem doradczym.
Szczegółowe zasady organizacji i trybu pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Towarzystwa.
Tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa

1.

2.

§ 28
Najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa jest tytuł Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Morskiej
Energetyki Wiatrowej, nadawany za szczególne zasługi dla rozwoju Towarzystwa osobom pełniącym
w przeszłości funkcję Prezesa Towarzystwa. Tytuł ten nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, o ile nie jest czynnym członkiem
Zarządu, ma prawo do udziału w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
Tytuł Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej przyznany do roku 2011 uzyskuje
brzmienie: Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.
Rozdział V - Majątek Towarzystwa

1.
2.

§29
Majątek Towarzystwa mogą stanowić ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz inne aktywa.
Majątkiem Towarzystwa dysponuje Zarząd Towarzystwa.

§ 30
Fundusze Towarzystwa pochodzą z następujących źródeł:
a)
składki członkowskie,
b)
darowizny i dotacje,
c)
spadki i zapisy,
d)
dochody z własnej działalności,
e)
dochody z majątku Towarzystwa,
f)
środki uzyskane z ofiarności publicznej.
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Rozdział VI - Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 31
Zmiana postanowień niniejszego Statutu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu członków.

1.

2.

§ 32
Rozwiązanie Towarzystwa następuje na mocy stosownej uchwały Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych
do głosowania.
Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę
o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.
Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§ 33
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące,
w szczególności Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków PTMEW w dniu 26.10.2011

Gdańsk, dnia 26.10.2011

Bogdan Gutkowski
Prezes

Mariusz Witoński
Wiceprezes

