STATUT
Stowarzyszenia na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy”

Rozdział I
1. Postanowienia ogólne
1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki w
Budynkach „Komfort Ciszy” i zwane jest w dalszej części statutu
„Stowarzyszeniem”.
1.2. Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa
1.3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
1.5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
1.6. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.2001.79.855 j.t., ze zm. ) oraz niniejszego
Statutu, zwanego dalej „Statutem”.
1.7. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym
dla celów propagowania, promocji i edukacji w zakresie jakości akustycznej w
budynkach
związanych

wśród
z

inwestorów,

procesem

użytkowników

powstawania

i

oraz

wszystkich

użytkowania

osób

budynków.

Stowarzyszenie może działać jako podmiot opiniujący, komentujący i
postulujący regulacje prawne z zakresu jakości akustycznej w budynkach.
1.8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach statutowych.
1.9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Bez

uszczerbku

dla

powyższego,

dla

realizacji

celów

statutowych

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem Stowarzyszenia
może

członek

Stowarzyszenia,

jak

Stowarzyszenia.
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Rozdział II
2. Cele i środki działania Stowarzyszenia
2.1. Celami Stowarzyszenia są:
• prowadzenie kampanii społecznych na rzecz poprawy świadomości
dotyczącej jakości akustycznej w budynkach
• opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych
• opiniowanie projektów regulacji prawnych dotyczących wymagań
w zakresie jakości akustycznej w budynkach
• inicjowanie działań mających na celu podejmowanie szerokiej
dyskusji o zagadnieniach akustyki architektonicznej w kontekście
wymagań
• prowadzenie

działań

komunikacyjnych

w

zakresie

jakości

akustycznej w budynkach
2.2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
- organizację szkoleń, warsztatów, pokazów i konferencji,
- monitorowanie zmian w prawie w zakresie jakości akustycznej w
budynkach
- dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących jakości akustycznej
w budynkach
- współpracę z innymi organizacjami i podmiotami działającymi w tym
samym obszarze
- współpracę z instytutami badawczymi i jednostkami ocen technicznych
oraz instytucjami i organami państwowymi i samorządowymi, a także z
instytucjami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi
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Rozdział III
3. Członkowie stowarzyszenia – prawa i obowiązki
3.1. Stowarzyszenie

może

zrzeszać

członków: zwyczajnych,

wspierających,

honorowych.
3.2. Pierwszymi członkami zwyczajnymi są wszystkie osoby, mające pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, będące
jednocześnie założycielami Stowarzyszenia.
3.3. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do podania Zarządowi aktualnego
adresu mailowego oraz informowania Zarządu każdorazowo o jego zmianie.
3.4. Członek zwyczajny:
3.4.1.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną

zdolność

do czynności prawnych, a także pragnąca urzeczywistniać cele

Stowarzyszenia.
3.4.2.

Przyjęcia w poczet nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą

w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3.4.3.

Członek zwyczajny ma prawo:
-

biernego

i

czynnego

uczestniczenia

w

wyborach

do

władz

Stowarzyszenia,
- brania czynnego udziału w działaniach Stowarzyszenia,
- zgłaszania wniosków dotyczących działania Stowarzyszenia,
- otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia
3.4.4.

Członek zwyczajny ma obowiązek:
- przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
- działania na rzecz Stowarzyszenia oraz dbania o jego dobre imię,

3.5. Członek honorowy:
3.5.1.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,

mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wniosła znaczący
wkład w działalność Stowarzyszenia i urzeczywistniania jego zadań i celów
statutowych.
3.5.2.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
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3.5.3.

Członek

honorowy

ma

wszystkie

prawa

członka

zwyczajnego

Stowarzyszenia.
3.5.4.

Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz

Stowarzyszenia.
3.5.5.

Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek

członkowskich.

3.6. Członek wspierający:
3.6.1.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub

fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego
działalność statutową, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
3.6.2.

Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na

podstawie podpisanej deklaracji.
3.6.3.

Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział w

pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i
postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3.6.4.

Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się

z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej
deklaracji.
3.6.5.

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego

Zebranie Członków bez prawa głosu.
3.6.6.

Osoba

prawna

zamierzająca

zostać

członkiem

wspierającym

Stowarzyszenia deklaruje w deklaracji członkowskiej zgodę na uiszczenie
składek członkowskich na dany rok kalendarzowy dla osób prawnych
ustalonych uchwałą Zarządu.

3.7. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek
3.7.1.

skreślenia dokonanego przez Zarząd w formie uchwały z powodu:

- zgonu członka,
- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
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- utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia,
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

3.7.2.

wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu :

- nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub
działania na szkodę Stowarzyszenia.
3.8. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia,
skreślenia lub wykluczenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków (złożone na ręce przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej), w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o nieprzyjęciu
członka lub pozbawienia członkostwa. Uchwała Walnego Zebrania Członków
jest ostateczna.

Rozdział IV
4. Władze Stowarzyszenia
4.1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

4.2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
4.3. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
4.4. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako
sprawozdawcze, i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze.
4.5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
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Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1
miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
4.6. Termin i miejsce obrad oraz planowany porządek obrad Walnego Zebrania
Członków zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na
14 dni przed terminem Zebrania listami poleconym lub pocztą kurierską.
Możliwe jest też zwołanie Walnego Zebrania za pomocą poczty elektronicznej
z potwierdzeniem zwrotnym.
4.7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) uchwalanie programu działania oraz wysokości składki członkowskiej,
b) wybór członków Zarządu Stowarzyszenia,
c) wybór Komisji Rewizyjnej,
d) wysłuchanie i zatwierdzenie

sprawozdań Zarządu z

działalności

Stowarzyszenia,
e) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia w minionej kadencji,
f) udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium
ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
h) uchwalanie zmian Statutu i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
4.8. W skład zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, w tym prezes oraz dwóch
wiceprezesów. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona prezesa i
dwóch wiceprezesów. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4.9. Do kompetencji Zarządu należą:
4.9.1.

realizacja celów Stowarzyszenia,

4.9.2.

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4.9.3.

sporządzanie planów pracy i budżetu,

4.9.4.

składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu

Członków,
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4.9.5.

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4.9.6.

podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku

Stowarzyszenia,
4.9.7.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

4.9.8.

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4.9.9.

przyjmowanie i wykluczanie członków.

4.10.

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad

działalnością Stowarzyszenia. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5
osób – przewodniczący, sekretarz oraz od jednego do trzech członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz
sekretarza.
4.11.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

4.11.1. kontrolowanie działalności Zarządu,
4.11.2. składanie wniosków z kontroli Walnemu Zebraniu Członków,
4.11.3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania
Członków oraz zebrania Zarządu,
4.11.4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
4.11.5. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu
Członków.

4.12.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat,

a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością
głosów. Dopuszcza się podjęcie uchwały w tajnym głosowaniu zwykłą
większością głosów.
4.13.

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję

pełnić wielokrotnie.
4.14.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba, że
przepisy Statutu stanowią inaczej.
4.15.

Jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum

zwołuje się Zebranie w drugim terminie, który może być wyznaczony na 30
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minut bezpośrednio po pierwszym terminie. W drugim terminie głosowanie
odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków.
4.16.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie

trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji,
której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
5. Majątek i fundusze
5.1. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe:
- ze składek członkowskich,
- z darowizn, spadków, zapisów,
- z dotacji i ofiarności publicznej.
5.2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
5.3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5.4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.

Rozdział VI
6. Reprezentacja
6.1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych
oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VII
7. Postanowienia końcowe
7.1. Uchwałę

w

Stowarzyszenia

sprawie

zmiany

podejmuje

statutu

Walne
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oraz

Zebranie

uchwałę
Członków

o

rozwiązaniu
kwalifikowaną

większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
7.2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
7.3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają
przepisy

ustawy

z

dnia

7.04.1989

(Dz.U.2001.79.855 j.t., ze zm.).
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r.

Prawo

o

stowarzyszeniach

