Uchwała nr ... /2019
(PROJEKT)
XXVIII Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych wprowadza niżej
wymienione zmiany w Statucie. Projekt niniejszej uchwały został wprowadzony do porządku obrad
w trybie określonym w § 24 Statutu.
§1
Zmiany w rozdziale II. Cele i środki działania.
1.

W § 5. Statutu określającym cele Towarzystwa zmienia się treść punktu 6), który przyjmuje
brzmienie:
6) Reprezentowanie sektora energetyki wodnej, jego potrzeb i interesów wobec władz
państwowych, gospodarczych i innych instytucji prawnych i osób fizycznych.
§2
Zmiany w rozdziale III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

1. W § 13. Statutu wprowadza się zmiany oraz nowe zapisy w ust. 2, 3 i 4 i przyjmuje on
brzmienie:
1. Członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Towarzystwa po
złożeniu przez zainteresowanego deklaracji zaopiniowanej przez co najmniej dwóch członków
wprowadzających.
2. Kandydatowi na członka zwyczajnego rekomendacji mogą udzielić członkowie Towarzystwa o
stażu nie krótszym niż 2 lata.
3. Wysokość składki rocznej członka zwyczajnego określa uchwała Zgromadzenia Krajowego.
4. Termin opłacenia składki upływa w dniu 30 czerwca roku składkowego. Członkowie przyjęci po
tym terminie opłacają swoją pierwszą składkę w wysokości 1/2 stawki rocznej. Koniec roku
składkowego upływa w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego.
5. Od uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawach członkowskich (nieprzyjęcie, skreślenie z listy
członków itp.) służy prawo odwołania do Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa w terminie
miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały. Odwołanie takie należy wnieść za pośrednictwem
Komisji Rewizyjnej, która informuje o tym Zarząd i występuje o wprowadzenie go pod obrady
najbliższego Zgromadzenia Krajowego.
2. W § 14. Statutu wprowadza się uzupełnienia oraz zmiany redakcyjne i przyjmuje on brzmienie:
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek :
1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji,
2) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej 24 miesięcy, mimo
trzykrotnego wezwania wysłanego na ostatnio wskazany adres przez Zarząd lub Biuro
Towarzystwa
3) prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.

4) ubezwłasnowolnienia
5) śmierci.
Za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w punkcie 5, skreślenie z listy członków Towarzystwa
wymaga potwierdzenia uchwałą Zarządu, a były członek Towarzystwa jest informowany o podjętej
uchwale.
3. W § 15. Statutu wprowadza się nowe zapisy w ust. 2, 3, 4, 5, 6 oraz zmiany redakcyjne i
przyjmuje on brzmienie:
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający
osobowości prawnej zainteresowany statutową działalnością Towarzystwa. Przyjęcie członka
wspierającego dokonywane jest decyzją Zarządu Towarzystwa w głosowaniu jawnym na
podstawie pisemnej deklaracji ubiegającego się o członkostwo.
2. Członek wspierający opłaca składkę roczną w wysokości określonej dobrowolną deklaracją.
Deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia noty księgowej przez Biuro Towarzystwa.
3. Wysokość składki członkowskiej jest deklarowana na podstawie przychodów z działalności w
sektorze energetyki wodnej w roku poprzedzającym rok składkowy.
4. Wytyczne określające minimalną wysokość składki według zasad jak w punkcie 3 ustanawiane
są odpowiednią uchwałą Zgromadzenia Krajowego. Zgodność składki deklarowanej z
Wytycznymi nie podlega weryfikacji. Składka nie może być jednak niższa niż najniższa kwota
podana w Wytycznych.
5. Członek wspierający deklaruje wysokość składki do dnia 28 lutego roku składkowego lub w
ciągu 2 miesięcy od dnia przyjęcia w poczet członków TEW. W przypadku braku deklaracji o
zmianie przyjmuje się wysokość składki z roku ubiegłego.
6. Termin opłacenia składki i wysokość pierwszej składki w zależności od daty przyjęcia w poczet
członków Towarzystwa określa się odpowiednio zgodnie z postanowieniami §13 ust. 4.
4. W § 16. Statutu dodaje się ustęp 4. Ustępy 3 i 4 przyjmują następujące brzmienie.:
3. Członek wspierający jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2) wskazania osoby reprezentującej członka w kontaktach z Towarzystwem,
3) zadeklarowania wysokości składki członkowskiej i jej regularnego opłacania zgodnie
z zapisami § 15.
4. Od członka wspierającego oczekuje się:
1) rozpowszechniania informacji o działalności Towarzystwa - zwłaszcza wśród pracowników
własnych,
2) umożliwienia pracownikom własnym wstępowania do Towarzystwa w charakterze członków
zwyczajnych i uczestniczenia w jego pracach w zakresie niekolidującym z obowiązkami
pracowniczymi,
3) udzielania wsparcia merytorycznego w działalności statutowej Towarzystwa,
4) wspierania technicznego i organizacyjnego działalności statutowej Towarzystwa
w zakresie niekolidującym z działalnością podstawową członka.
5. W § 17 Statutu wprowadza się uzupełnienia oraz zmiany redakcyjne i przyjmuje on brzmienie:
Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa na podstawie rezygnacji pisemnej,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu,
3) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej 24 miesięcy, mimo

wystawionych not księgowych oraz przynajmniej dwukrotnego wezwania do zapłaty,
4) ogłoszenia upadłości osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
5) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym.
Za wyjątkiem przypadków, o których mowa w punktach 4 i 5 skreślenie z listy członków
Towarzystwa wymaga potwierdzenia uchwałą Zarządu, a były członek Towarzystwa jest
informowany o podjętej uchwale.
§3
Zmiany w rozdziale IV. Władze Towarzystwa i ich kompetencje
1. W § 25. Statutu wprowadza się zmiany w ust 2 i dodaje ust. 3, które przyjmują brzmienie:
2. Uchwały w sprawach określonych w § 22 p. 7 i 10 mogą być podejmowane pod warunkiem
wprowadzenia ich do porządku obrad ogłoszonym wraz projektami tych uchwał w trybie
określonym w § 24, albo przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Bez obecności co
najmniej połowy liczby członków uchwał tych nie można rozszerzyć poza zakres merytoryczny, o
którym mowa w ogłoszonych projektach treści tych uchwał.
3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał w sprawach określonych w § 22 p. 7 i 10 przed
terminem, o którym mowa w § 24 przysługuje wszystkim członkom, a Zarząd ma obowiązek
wprowadzić je do porządku obrad.
1. W § 26. Statutu wprowadza się zmianę redakcyjną i przyjmuje on brzmienie:
W Zgromadzeniu Krajowym biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi
Towarzystwa korzystając z wszystkich praw określonych w Statucie oraz zaproszeni goście z głosem
doradczym.
2. W § 28. Statutu wprowadza się zmiany w ust. 2, 3 i 4 i przyjmują one brzmienie:
2. Zarząd wybiera ze swego składu, w tajnym głosowaniu prezesa, wiceprezesów, sekretarza i
skarbnika.
3. Zarząd może podjąć decyzję o powołaniu Prezydium Zarządu. W skład Prezydium wchodzą:
prezes, wiceprezesi i pełnomocnicy Zarządu. Zarząd może uzupełnić ten skład o dodatkowych
członków Zarządu.
4. Zgromadzenie Krajowe może nadać tytuł prezesa honorowego Towarzystwa Elektrowni
Wodnych osobie spośród byłych lub obecnych członków Zarządu szczególnie zasłużonej dla
Towarzystwa.
3. W § 29. Statutu, określającym kompetencje Zarządu Towarzystwa, wprowadza się nowy zapis
w punkcie 10) oraz uzupełnienia i zmiany w punktach 9) i 11), które przyjmują brzmienie:
9) powoływanie i likwidowanie jednostek pomocniczych wraz z powoływaniem i
odwoływaniem kierowników tych jednostek,
10) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu z zakresem kompetencji
regulowanym podjętą przez Zarząd uchwałą,
11) zlecanie obsługi merytorycznej, administracyjnej i finansowej innym osobom fizycznym lub
prawnym,

§4
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu
Wobec wprowadzenia w Statucie zmian, o których mowa w §1, §2 i §3 niniejszej Uchwały oraz w
celu usunięcia zauważonych usterek i utrzymania porządku redakcyjnego treści Statutu
Zgromadzenie Krajowe TEW przyjmuje jednolity tekst Statutu, stanowiący załącznik i integralną
część niniejszej Uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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