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Profibus PNO Polska
statut stowarzyszenia

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Nazwa stowarzyszenia, siedziba, obszar działania

1. Stowarzyszenie nosi nazwę PROFIBUS PNO Polska w i niniejszym statucie może być

określane jako Stowarzyszenie, Organizacja lub PROFIBUS PNO Polska.

2. Organizacja ma siedzibę w Gliwicach, w Polsce.

3. Organizacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a poza granicami kraju może

działać jako członek innych stowarzyszeń (organizacji) o podobnych celach lub we własnym

imieniu, lecz we współpracy ze stowarzyszeniami(organizacjami) o podobnych celach.

§2 Cele PROFIBUS PNO Polska i sposoby ich realizacji.

1. Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie przemysłowych systemów komunikacyjnych

przeznaczonych do tworzenia sieci urządzeń polowych, w szczególności znanych jako

PROFIBUS (DIN 19245) na terenie Polski.

2. Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez:

a) wymianę informacji i doświadczeń,

b) prowadzenie badań naukowych mających na celu rozwój systemów PROFIBUS,

c) gromadzenie i udostępnianie wiedzy na temat osób i instytucji zainteresowanych

rozwojem systemów PROFIBUS,

§3 Członkowie Stowarzyszenia

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych, którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne;

b) członków wspierających, którymi mogą być osoby prawne, dla których cele

stowarzyszenia są zbieżne z ich własnymi celami statutowymi lub przydatne dla realizacjia

tych celów;

c) członków honorowych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do realizacji celów

stowarzyszenia.

2. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację członkowską, o przyjęciu lub

odrzuceniu której decyduje Zarząd Stowarzyszenia, informując Kandydata pisemnie o treści

decyzji – przy czym Zarząd nie ma obowiązku uzasadniać decyzji. Deklaracja członkowska
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osoby prawnej zawiera wskazanie konkretnych osób fizycznych, które w imieniu tej osoby

prawnej będą wykonywać prawa członka w stowarzyszeniu, za wyjątkiem głosowań. Osoba

prawna wskazuje również swojego stałego pełnomocnika uprawnionego do wykonywania

prawa głosu w imieniu członka będącego osobą prawną.

3. Członkostwo ustaje przez:

a) pisemne oświadczenie o dobrowolnym wystąpieniu, które powinno być złożone

Zarządowi z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i powoduje ustanie członkostwa z ostatnim

dniem roku kalendarzowego, w którym oświadczenie o wystąpieniu zostało złożone.

b) wykluczenie ze Stowarzyszenia, które następuje w drodze zaprotokołowanej pisemnie

uchwały zarządu i które może zostać orzeczone wobec członka, działającego w sposób

wyraźnie szkodliwy dla organizacji lub nie wywiązującego się z obowiązków członkowskich,

wynikających z wiążących go uchwał organów Stowarzyszenia. O treści uchwały zarządu

wykluczony członek powinien być poinformowany pisemnie.

c) śmierć – w przypadku członków będących osobami fizycznymi lub utratę osobowości

prawnej w przypadku pozostałych członków.

4. Członkowie obowiązani są informować Stowarzyszenie o każdej zmianie ich dotyczącej,

a istotnej z punktu widzenia uczestnictwa w Stowarzyszeniu, w szczególności obowiązani są

zawiadamiać o zmianach swoich adresów oraz nazwisk (nazw) lub innych zmian

podmiotowych.

5. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania

(siedziby) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§4 Zebranie Członków.

1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Organizacji, co oznacza, że jeśli niniejszy statut

lub przepisy prawa nie przyznają określonej kompetencji innemu organowi Stowarzyszenia,

kompetentnym do podejmowania decyzji w danym zakresie jest Zebranie Członków.

2. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub Członek Stowarzyszenia, umocowany do tej

czynności pisemnie przez co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, przy

czym w takim przypadku Zarząd jest powiadamiany i zapraszany na Zebranie.

3. Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku,

w terminie do 30 kwietnia. Na Zebraniu tym Zarząd przedstawia sprawozdanie z działalności

Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy.

4. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie, gdy

osoby uprawnione do zwołania Zebrania uznają to za potrzebne.
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5. Zebranie zwołuje się w formie pisemnych zaproszeń, powiadamiając Członków o czasie

i miejscu Zebrania co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym Zebraniem – termin ten

liczy się od nadania listu poleconego na ostatni znany Stowarzyszeniu adres Członka lub od

pisemnego potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia w przypadku, gdy doręczenie odbywa się

bez pośrednictwa poczty.

6. Zebraniu przewodniczy osoba wskazana przez Zarząd, chyba że na wniosek osoby

uprawnionej do głosowania Zebranie przyjmie uchwałę o wybraniu na Przewodniczącego

innej osoby. Przewodniczącym Zebrania nie musi być członek ani przedstawiciel członka

Stowarzyszenia.

§5 Uchwały

1. Uchwały Zebrania są ważnie podjęte, jeśli zawiadomienia o Zebraniu zostały doręczone

wszystkim Członkom, a za przyjęciem uchwały głosowała bezwzględna większość Członków

obecnych na Zebraniu, z dodatkowym zastrzeżeniem pkt 2. Członków obecnych na Zebraniu

uważa się za ważnie zawiadomionych.

2.  W przypadku, gdy w porządku obrad planowanego Zebrania miałyby się znaleźć kwestie

dotyczące finansowych obowiązków Członków, zmiany statutu lub rozwiązania

Stowarzyszenie, w zaproszeniu na Zebranie należy o tym wyraźnie powiadomić,

przestawiając istotę proponowanych uchwał.

3. W zebraniu Członkowie mogą uczestniczyć osobiście lub przez swoich statutowych

przedstawicieli, a także przez pełnomocników, umocowanych pisemnie.

4. Na Zebraniu Członków każdemu Członkowi przysługuje jednen głos. Pełne prawo głosu mają

Członkowie zwyczajni i Członkowie wspierający, zaś Członkowie honorowi – we wszystkich

sprawach za wyjątkiem wyboru władz i spraw mających znaczenie dla finansowych

obowiązków Członków.

§6 Kompetencje Zwyczajnego Zebrania

1. Zwyczajne Zebranie Członków przyjmuje lub odrzuca sprawozdanie Zarządu z działalności

stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Zwyczajne Zebranie Członków ustala wysokość składek na dany rok kalendarzowy, przy

czym składki te mogą być zróżnicowane dla poszczególnych grup członków. Członkowie

honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek.

§7 Zarząd.

1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z jednej do trzech osób fizycznych, wybieranych przez Zebranie Członków
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na dwuletnie kadencje. Zebranie powołujące członka Zarządu może przydać mu tytuł

i określone funkcje – Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika lub Sekretarza

i określić zakres obowiązków.

3. Kadencja członka zarządu kończy się wraz z zakończeniem drugiego pełnego roku

kalendarzowego pełnienia funkcji przez daną osobę, zaś mandat członka zarządu, któremu

kadencja się skończyła, wygasa w dniu najbliższego Zwyczajnego Zebrania Członków.

Członek Zarządu z ważnych przyczyn może być odwołany w każdym czasie przed upływem

kadencji.

4. Każdy członek zarządu może samodzielnie dokonywać czynności rozporządzających

i zaciągać w imieniu stowarzyszenia zobowiązania o wartości nie wyższej niż 5 000 zł (pięć

tysięcy złotych)

5. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania w imieniu stowarzyszenia czynności

rozporządzających o wartości przewyższającej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) potrzebne jest

łączne działanie dwóch członków zarządu.

6. Ograniczenia określone w pkt 4 i 5 nie dotyczą zarządu jednoosobowego.

7. Do dokonania przez Zarząd czynności rozporządzających lub zaciągnięcia zobowiązania

w wysokości przekraczającej 30 000 zł potrzebna jest odrębna uchwała Zebrania Członków.

§8 Rada Nadzorcza.

1. Organem kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu jest trzyosobowa Rada Nadzorcza, której

członkowie wybierani są na trzyletnie kadencje. Kadencja członka Rady Nadzorczej kończy

się wraz z zakończeniem trzeciego pełnego roku kalendarzowego pełnienia funkcji przez daną

osobę, zaś mandat członka Rady Nadzorczej, któremu kadencja się skończyła, wygasa w dniu

najbliższego Zwyczajnego Zebrania Członków.

2. Rada Nadzorcza ma obowiązek sprawdzenia dokumentów, stanowiących podstawę

sporządzenia przez zarząd sprawozdań rocznych. Rada może, na rachunek stowarzyszenia,

powołać w tym celu osobę mającą rozeznanie w sprawach księgowych lub prawnych.

3. Rada Nadzorcza rekomenduje Zebraniu Członków limity kwotowe, o których mowa w §6

ust.2.

III. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.

§9

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

dochodów z własnej działalności i dochodów z majątku stowarzyszenia.

2. Rok obrachunkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy
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rozpoczyna się z chwilą zarejstrowania Stowarzyszenia i kończy w dniu 31 grudnia 2004

roku.

3. Środków Stowarzyszenia można używać tylko dla celów określonych w statucie.

4. Stowarzyszenie w razie potrzeby, na podstawie uchwały Zebrania Członków może zatrudniać

osoby do prowadzenia swoich spraw.

5. Żaden Członek nie może być wspierany przez Organizację poprzez dokonywanie

nieuzasadnionych i szkodliwych dla Organizacji wypłat. To samo dotyczy niewspółmiernie

wysokiego wynagrodzenia dla osób prowadzących sprawy Organizacji.

6. Jeśli Zebranie Członków ustali wynagrodzenie dla określonej osoby za prowadzenie spraw

Stowarzyszenia, lecz nie wskaże trybu zatrudnienia, domniemuje się, że ustalona kwota jest

kwotą wynagrodzenia brutto z umowy zlecenia.

7. Składki członkowskie ustala Zwyczajne Zebranie Członków.

IV. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§10

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane w drodze uchwały Zebrania Członków, podjętej

większością 2/3 głosów oddanych na Zebraniu, które w tym celu zwołano. Zebranie powołuje

likwidatora lub likwidatorów.

2. W przypadku, gdyby na Zebraniu, które zostało zwołane w celu rozwiązania Stowarzyszenia

nie stawiła się żadna osoba uprawniona do głosowania, Zarząd sporządza protokół

nieobecności i podejmuje własną uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczając

likwidatora..

3. Likwidatorzy mają obowiązek zakończyć sprawy Stowarzyszenia, powiadomić wszystkie

współpracujące stowarzyszenia i inne organizacje o rozwiązaniu PROFIBUS PNO Polska,

a majątek pozostały po likwidacji przekazać, na podstawie specjalnie podjętej uchwały,

instytucjom zajmującym się rozwojem informatyki lub automatyki lub na rzecz podmiotów,

które mają takie same lub zbieżne cele statutowe jak Stowarzyszenie.


