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Tekst jednolity 

 

STATUT  

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW niezależnych  

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

1. ”OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW niezależnych 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ” (OSDnEE), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest organizacją 
osób fizycznych oraz prawnych, wspierającą funkcjonowanie i rozwój zamkniętych systemów 
dystrybucyjnych energii elektrycznej. 
 

2. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z żadnym wyznaniem. 
 

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. 
Warszawa. 
 

§ 4 

Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  

w wybranych językach obcych.  

§ 5 

Stowarzyszenie może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.  
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§ 6 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd. 

   § 7  

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia. 

 

ZASADY DZIAŁANIA, CELE STOWARZYSZENIA  

I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 8 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną jego członków. Do prowadzenia swych 

spraw, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo  

o stowarzyszeniach” (Dz. U. 1989, Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego 

Statutu. 

§ 9 

Celami Stowarzyszenia są:  

1) wzmocnienie w gospodarce Polski i w sektorze energii pozycji formalno-prawnej i rynkowej 

zamkniętych systemów dystrybucyjnych; 

2) działanie na rzecz rozwoju konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce i jego 

infrastruktury technicznej; 

3) liberalizacja rynku energii elektrycznej oraz upowszechnianie zasady TPA (Third Party 

Access);  

4) działanie na rzecz postępu technicznego w zakresie dystrybucji energii elektrycznej  

i upowszechniania idei Smart Grid; 

5) promowanie współpracy uczestników rynku energii elektrycznej z zamkniętymi systemami 

dystrybucyjnymi; 

6) upowszechnianie standardów nowoczesnej obsługi i eksploatacji sieci elektroenergetycznych 

w zamkniętych systemach dystrybucyjnych; 

7) udział w opiniowaniu projektów regulacji związanych z rynkiem energii elektrycznej,  

ze szczególnym uwzględnieniem działalności sieciowej, w tym zamkniętych systemów 
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dystrybucyjnych; 

8) reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec organów władzy 

publicznej;  

9) promowanie zasady efektywności i konkurencyjności na rynku energii elektrycznej w Polsce. 

§ 10 

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez: 

1) współdziałanie z organami i instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami o podobnym 

charakterze w sprawach rynku energii; 

2) współpracę z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych;  

3) działania o charakterze eksperckim organów i członków Stowarzyszenia, o bezpośrednim  

i pośrednim charakterze, urzeczywistniające cele statutowe, w szczególności związane  

z pracami legislacyjnymi w zakresie regulacji sektora energii i liberalizacji rynku; 

4) występowanie do władz i organizacji nadzorujących funkcjonowanie rynku energii 

elektrycznej z inicjatywami zmian systemu regulacji obowiązujących na tym rynku; 

5) publikowanie diagnozy stanu rynku oraz opinii i raportów o jego funkcjonowaniu  

i konkurencyjności; 

6) prowadzenie wspólnej polityki medialnej promującej działalność Stowarzyszenia i jego 

członków; 

7) współpracę z placówkami naukowymi w zakresie szeroko pojętego rynku energii. 

§ 11 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU 

§ 12 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym także cudzoziemcy, mający, 

jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba prawna może 

być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
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1) członków zwyczajnych; 

2) członków wspierających. 

§ 14 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, akceptująca 

Statut, która złożyła deklarację członkowską i uiściła wpisowe. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych lub osoba prawna, zainteresowana 

w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia i akceptująca Statut, która złożyła deklarację 

członkowską, uiściła wpisowe i zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia wsparcie materialne lub 

rzeczowe. 

§ 15 

1. Członka Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, po złożeniu przez kandydata 

deklaracji członkowskiej wraz z dołączoną do deklaracji rekomendacją co najmniej 2 (dwóch) 

zwyczajnych członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić kandydatowi przyjęcia w poczet członków 

Stowarzyszenia. Odmowa przyjęcia wymaga pisemnego uzasadnienia, zaś kandydatowi 

przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Walnego Zebrania Członków. Termin na 

złożenie odwołanie wynosi jeden miesiąc, począwszy od daty otrzymania przez kandydata 

decyzji Zarządu Stowarzyszenia wraz z uzasadnianiem. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie 

Członków w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 

3.  

§ 16 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 

1) brania czynnego udziału, z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków 

Stowarzyszenia; 

2) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

3) udzielania rekomendacji kandydatom na członków Stowarzyszenia; 

4) zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia oraz oceniania ich działalności; 

5) brania czynnego udział w wykonywaniu zadań Stowarzyszenia; 
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6) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w działaniach zgodnych z celami statutowymi i na 

potrzeby osiągnięcia tychże celów. 

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2) regularnego opłacania składek członkowskich; 

3) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia; 

4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia; 

5) informowania Stowarzyszenia o zmianie danych personalnych i adresu zamieszkania. 

3. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo do: 

1) brania udziału z głosem doradczym, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach 

Stowarzyszenia oraz w Walnych Zebraniach Członków; 

2) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych 

przez Stowarzyszenie zadań; 

3) żądania uzyskania od władz Stowarzyszenia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania 

środków przekazanych na rzecz Stowarzyszenia; 

4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia są obowiązani do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2) regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń; 

3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia; 

4) informowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych i adresu zamieszkania  

a w przypadku osób prawnych - danych rejestrowych. 

§ 17 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu w przedmiocie 

skreślenia z listy członków albo wykluczenia członka lub na skutek rozwiązania Stowarzyszenia. 

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze pisemnego oświadczenia złożonego 

Zarządowi; 

2) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy i nie 

uregulowania zaległości mimo wyznaczenia przez Zarząd dodatkowego terminu na zapłatę; 
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3) braku udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres 1 roku, mimo wezwania do podjęcia 

działań skierowanego przez Zarząd; 

4) pozbawienia członka praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia właściwego sądu 

lub trybunału; 

5) śmierci członka albo likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym. 

3. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

1) działania na szkodę Stowarzyszenia i braku zaprzestania takich działań mimo wezwania do 

zaniechania ich skierowanego przez Zarząd Stowarzyszenia; 

2) naruszania postanowień Statutu  i uchwał władz Stowarzyszenia, mimo wezwania do 

zaniechania takich działań skierowanego przez Zarząd Stowarzyszenia; 

3) podejmowania działań naruszających dobre imię Stowarzyszenia. 

4. Od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia, 

przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od dnia 

doręczenia uchwały wraz z uzasadnianiem uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków 

rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest 

ostateczne. 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 18 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, przy czym kadencja 

pierwszych władz trwa dwa lata i rozpoczyna się wraz z uzyskaniem osobowości prawnej przez 

Stowarzyszenie. 

3. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie 

trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 

pozostali członkowie danego organu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu 

danego organu. 
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4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie. 

5. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie oraz w przepisach 

szczególnych, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

danych władz. 

§ 19 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz 

członkowie wspierający z głosem doradczym. 

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub 

przez pełnomocników. Pełnomocnictwo upoważniające do udziału w Walnym Zebraniu 

Członków wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zostać złożone  

w Stowarzyszeniu w oryginale przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania Członków. 

§ 20 

 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; 

3) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

5) uchwalanie Statutu i jego zmian; 

6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia; 

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia; 

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze; 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

11) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz 

Stowarzyszenia. 

 



Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów 

niezależnych Energii Elektrycznej – OSDnEE 
           

Warszawa, 2016-10-13 

 

      Tel +48 22 242 80 88 
 osdnee@osdnee.pl  

                                 www.osdnee.pl 

  
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej, 00-682 Warszawa ul. Hoża 86 lok 410 

§ 21 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

§ 22 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku w okresie do 30 kwietnia przez 

Zarząd, który zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad 

co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma 

wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca 

od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy w każdym czasie 

oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony na 

piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od 

daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

5. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w wymaganym terminie, 

Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w terminie 30 dni, stosując odpowiednio 

postanowienia ustępu 1 powyżej. . 

6. Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków może być przekazane drogą listowną 

lub pocztą elektroniczną odpowiednio na adres wskazany przez Członka. 

§ 23 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu Zarządu 

przez Członków Zarządu.  

3. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej w ramach jednej kadencji 

organów władzy Stowarzyszenia. 

§ 24 

Do kompetencji Zarządu należy: 
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1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

3) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego budżetu; 

4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia; 

6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia; 

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia. 

§ 25 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.   

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. W posiedzeniach tych mogą brać udział z głosem 

doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście. 

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

 
§ 26 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wybieranego na pierwszym 

posiedzeniu komisji przez członków Komisji Rewizyjnej. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu w ramach jednej kadencji 

organów władzy Stowarzyszenia. 

§ 27 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Stowarzyszenia; 

2) przedkładanie wniosków z kontroli Walnemu Zebraniu Członków; 

3) przedkładanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia; 

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków; 

5) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania Walnego Zebrania Członków 

przez Zarząd w określonym terminie. 
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§ 28 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  

w roku. Komisja Rewizyjna jest obowiązana dokonywać kontroli działalności Zarządu, w tym 

dokumentacji finansowo-księgowej. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący. 

 

REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA 

§ 29 

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli  

w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób 

uprawnionych w rozumieniu Statutu, z uwzględnieniem ust. 3 poniżej. 

2. Osobą uprawnioną jest każdy członek Zarządu Stowarzyszenia lub członek Stowarzyszenia 

upoważniony przez Zarząd. 

3. Prezes Zarządu Stowarzyszenia, upoważniony jest do samodzielnego podejmowania decyzji  

w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania finansowego lub rozporządzenie finansami 

Stowarzyszenia do kwoty 2.000 złotych. 

4. Dla ważności innych oświadczeń, pism i dokumentów składanych przez Stowarzyszenie 

wymagany jest podpis prezesa Zarządu lub  współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub 

Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

  

 

 

MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA 

§ 30 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz 

dochodów z majątku stowarzyszenia. 

2. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego budżetu stanowi 

kompetencję Zarządu Stowarzyszenia.  

3. Okresem rozliczenia budżetu jest rok kalendarzowy. 
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4. Składki członkowskie za dany rok powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału danego 

roku kalendarzowego. 

5. Nowoprzyjęci członkowie płacą składki w ciągu trzydziestu dni od uzyskania statusu 

członkowskiego. 

6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 31 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zebranie Członków ilością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 

do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, którzy przy wykonywaniu 

obowiązków likwidatorów powinni dołożyć najwyższej staranności zawodowej w celu 

przeprowadzenia likwidacji w możliwie najkrótszym czasie i w sposób zabezpieczający majątek 

likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. 

4. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z jego majątku. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 32 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. 

 


