
STATUT 
POLSKIEGOSTOWARZYSZENIA„DACHYZIELONE” 

 
Rozdział I - Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
Polskie Stowarzyszenie„Dachy Zielone”, zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”, 

działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.,prawo o stowarzyszeniach i innych 
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 
1. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej PSDZ. 
2. PSDZ jest specjalistycznym ekologicznymstowarzyszeniem naukowo – technicznym. 

wspomagającym wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce inżynierskiej jak też 
gospodarczej. 

 

§ 3 
Stowarzyszenie: 

 

1. posiada osobowość prawną, 
2. jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
3. jest powołane na czas nieokreślony. 

 

§ 4 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju 

na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław. 

 

§ 5 
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi jak teżmiędzynarodowymi 

organizacjami jak teżinnymi instytucjami o tym samym jak też podobnym profilu działania. 
2. Stowarzyszenia mogą należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych 

w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, 
których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

3. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych krajowychorganizacjijak 
teżzwiązkówstowarzyszeń. 

 

§ 6 
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków,jak też 

wolontariacie osób trzecich. 
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich 

członków, jak też powoływać biura. 
3. PSDZ może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych 

przepisach prawa. 
 

§ 7 
1. Logo PSDZ jest znakiem graficznym przedstawionym w załączniku oznaczonym nr 1 do statutu. 
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, papieru nagłówkowego,zgodnie z właściwymi 

przepisamizaczynających się napisem Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”a następnie - 
wers poniżej -danych adresowych ew. nr tel./fax. itp. 

3. Członkowie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, (zwanego w dalszej części 
statutu ”Zarządem”) mają prawo używania, odpowiednio, imiennych pieczęci popisowych o 
poniższej treści: 

 

a. Prezes Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" oraz imię lub imiona i nazwisko osoby 
pełniącej tą funkcję, 

b. WiceprezesPolskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" oraz imię lub imiona i nazwisko 
osoby pełniącej tą funkcję, 

c. Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" oraz imię lub imiona i nazwisko osoby 
pełniącej tą funkcję, 

d. Skarbik Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" oraz imię lub imiona i nazwisko osoby 
pełniącej tą funkcję. 

 

4. W przypadku utworzenia Biura Zarządu zgodnie z treścią §27 ust 8 lit b,Biuro Zarządu może 
używać pieczęci jak też papieru nagłówkowego, zgodnie z właściwymi przepisami, zaczynających 
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się napisem Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, wers poniżej Biuro Zarządu, a następnie 
(kolejny wers poniżej) dane adresowe ew. nr tel./fax. itp. 

5. W przypadku utworzenia Biura Zespołu zgodnie z treścią §27 ust 8 lit c oraz §28 ust 9,Biuro 
Zespołu może używać pieczęci jak też papieru nagłówkowego, zgodnie z właściwymi przepisami, 
zaczynających się napisem Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, wers poniżej ZESPÓŁ - z 
określeniem nadanej nazwy, a następnie (kolejny wers poniżej)dane adresowe ew. nr tel./fax. itp. 

6. W przypadku utworzenia Biura Zarządu jak też Biura Zespołu, odpowiednio Kierownik Biura 
Zarządu jak też Zespołu mają prawo używania imiennych pieczęci popisowych o treści: 

 

a. Kierownik Biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" oraz imię lub imiona i 
nazwisko osoby pełniącej tą funkcję, 

b. Kierownik Zespołu (z określeniem nadanej nazwy) Polskiego Stowarzyszenia "Dachy 
Zielone" oraz imię lub imiona i nazwisko osoby pełniącej tą funkcję, 

 

7. Dopuszczalność używania i wzory pieczęci członków Stowarzyszenia,którzy z wynikiem 
pozytywnym ukończyli szkolenia jak też uzyskali specjalistycznekwalifikacje naukowo-techniczne 
potwierdzone przez PSDZ, jak też zostali wpisani na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW PSDZ 
określają regulaminy zespołów. 

 

Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 8 
Celem Stowarzyszeniajestdziałanie na rzecz rozwojulub propagowanie ideipowstawania 

dachów zielonych jak też żyjących ścian w Polsce, a w szczególności: 
 

1. zrzeszanie przedstawicieli różnych branż zajmujących się tematyką dachów zielonych jak też 
żyjących ścian, w tym między innymi: 

 

a. przedstawicieli instytucji naukowych jak też oświatowych, 
b. konsultantów, rzeczoznawców, biegłych, ekspertów, 
c. architektów jak też projektantów, 
d. inspektorów nadzoru jak też dozoru technicznego, 
e. racjonalizatorów technologii (rozwiązań konstrukcyjnych), 
f. producentów bądź dystrybutorów specjalistycznych materiałów, komponentów budowlanych, 

ogrodniczych, itp., 
g. wykonawców, 
h. branżowych inżynierów jak też techników, 
i. redaktorów specjalistycznej naukowo-technicznej prasy fachowej, 
j. prawnikówjak też pracowników organów administracji rządowej lub samorządowej 

właściwych w sprawach urbanistyczno budowlanych jak też ochrony i kształtowania 
środowiska, 

k. studentów lub uczniów szkół ponadpodstawowych, 
 

zainteresowanych realizacją celów statutowych Stowarzyszenia określonych w ust 2 ~ 17. 
 

2. promowaniejak teżorganizowaniewspółpracypodmiotów zajmujących się: 
 

a. edukacją, jak też upowszechnianiem wiedzy, 
b. badaniami naukowymi, technicznymi bądź technologicznymi, 
c. planowaniem lubprojektowaniem, 
d. specjalistycznym nadzorem (w toku realizacji), jak też (bieżącym) dozorem technicznym, 
e. rzeczoznawstwem, 
f. wykonywaniem – realizacją, 
g. użytkowaniemjak też konserwacją, 
h. naprawą, 
i. produkcją jak też dystrybucjąspecjalistycznych materiałówbądź komponentów, 
j. doborem jak też produkcją roślinności, 
k. ochroną roślin, 
l. zagadnieniami ekologiibądź ochrony zwierząt zasiedlających ekosystemy, 
m. hydrologiąw szczególności retencjonowaniem wód, 
n. upowszechnianiem, 
o. zagadnieniami formalno - prawnymi, 
 

w przedmiocie dachów zielonych jak też żyjących ścian, 
 

3. wdrażanie jak też przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji podmiotów wyszczególnionych w 
ust 1, 

4. wypracowaniewytycznychtechnicznych oraz dążenie do ich normalizacji, 
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5. upowszechnianiewyników badań naukowych, wspomaganie rozwoju techniki,technologii, 
komponentów, specjalistycznych materiałów, normatywów, jak też wszelkich innych rozwiązań 
dla potrzeb dachów zielonych lub żyjących ścian, 

6. wspomaganie wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,jak też 
promowanie najlepszych praktyk dotyczących dachów zielonych, 

7. naukabądźedukacja w zakresie planowania, projektowania, wykonywaniajak też użytkowania 
dachów zielonych, 

8. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zajmujących się profesjonalnie zagadnieniami 
statutowymi, 

9. rozwój świadomościekologicznej społeczeństwa,w zakresie ochrony środowiska,wiedzy 
hydrologicznej, 

10. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie dachów zielonych jak też żyjących ścian, 
11. podejmowaniem zadań w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia 

poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i 
umiejętności. 

12. promocja zatrudnieniajak teżaktywizacja zawodowa osób pozostających obecnie bez pracy bądź 
zagrożonych zwolnieniem z pracy,a w szczególności: 

 

a. wspieranie młodych studentów,techników lub inżynierów jak też specjalistów, 
b. pomoc merytoryczna jak też techniczna na rzecz podmiotów inicjujących swą działalność, 

 

przy realizacji zagadnień wskazanych w ust 2 ~ 14, 
 

13. reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej, 
14. dążenie do wprowadzenia właściwych norm prawnychdotyczących dachów zielonychjak też 

żyjących ścian, 
15. występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w 

postępowaniu na prawach strony, gdy jest to uzasadnione celami statutowymi Stowarzyszenia 
określonymi w ust 2 ~ 14, w trybie określonym przez obowiązujące przepisy proceduralne, 

16. umożliwienie uzyskania sądom, organom administracji lub ścigania, w trybie określonym przez 
przepisy proceduralne, opinii w sprawach, w których wymagane są wiadomości specjalne 
dotyczące dachów zielonych lub żyjących ścian, jak też prowadzenia rzeczoznawstwa 
technicznego dla innych podmiotów na podstawie obowiązujących przepisów, 

17. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, poprzez upowszechnianie polskich: 
 

a. podmiotów (w szczególności wyszczególnionych w ust 1), 
b. badań naukowych, technik, technologii, projektów, opracowań technicznych, opinii, norm itp., 
c. produktów (ogrodniczych jak też budowlanych), specjalistycznych materiałów jak teżinnych 

komponentów. 
 

§ 9 
Stowarzyszenie realizuje swoje celew szczególności poprzez: 

 

1. inicjowanie jak też prowadzenie projektów naukowo-badawczychdotyczących zagadnień 
związanych z dachami zielonymi lub żyjącymi ścianami jak też upowszechnianie ich wyników, 

2. organizowanie jak też promowanie konferencji, seminariów, konwersatoriów, szkoleń, kursów, 
wykładówitp., w tym w systemie potwierdzania kwalifikacji i umiejętności, 

3. udział w targach, kiermaszach, wystawach,wszelkich innych inicjatywach związanych z celami 
statutowymi Stowarzyszenia w kraju jak też zagranicą, 

4. gromadzenie wiedzy, w dziedzinach związanych z dachami zielonymi jak też żyjącymi ścianami, 
5. utworzenie biblioteki specjalistycznych publikacjidotyczących dachów zielonych lub żyjących 

ścian jak też zagadnień z tym związanych, 
6. monitoring istniejących i realizowanych założeń dachów zielonych jak też żyjących ścian, 
7. wydawanie książek, czasopism, broszur itp. związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia, 
8. współdziałanie z administracją państwowąlub samorządową oraz instytucjami jak też 

organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia w kraju bądź zagranicą, 
9. podejmowanie działań promocyjnych związanych z celami statutowymi i działalnością 

Stowarzyszenia, 
10. fundowanie stypendiówjak też wspieranie wymiany naukowej młodych specjalistów w zakresie 

planowania, projektowania,realizowania, użytkowania, naprawy, produkcji, dostawy materiałów, 
badania jak też promowania dachów zielonych lub żyjących ścian, 

11. doradztwo jak teżrzeczoznawstwo naukowo –technicznebądź opiniowanie techniczne, 
technologiczne, przyrodnicze, w zakresie planowania, projektowania, wykonywania, 
użytkowania,konserwacji, naprawy dachów zielonych jak też żyjących ścian, 

12. organizowanie jak też koordynowanie specjalistycznego nadzoru nad prawidłowością realizacji 
dachów zielonych lub żyjących ścian dla potrzeb inwestorów, 
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13. nawiązywanie kontaktów międzynarodowychw zakresie planowania, projektowania,wykonywania, 
użytkowania, konserwacji, naprawy, produkcji, dostawy materiałów, badania jak też promowania 
dachów zielonych lub żyjących ścian, 

14. organizowanie konkursóww dziedzinach związanych z dachami zielonymi jak też żyjącymi 
ścianami. 

 

§ 10 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 
2. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. 
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia: 
 

a. służy wyłącznierealizacji celów statutowych, 
b. nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z 
pełnioną funkcją, z wyłączeniem przychodów uzyskanych zeskładek członkowskich. 

 
Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia 

 

§11 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie zrzesza członków: 
 

a. zwyczajnych, 
b. wspierających, 
c. honorowych. 

 

§ 12 
1. Członkiem zwyczajnymStowarzyszenia może zostać osoba fizyczna: 
 

a. akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, 
b. która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 
c. nie pozbawiona praw publicznych, 
d. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo 
e. małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z 

tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do 
czynności prawnych albo 

f. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego, bez prawa udziału 
w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz bez korzystania z 
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PSDZ. 

 

2. Cudzoziemcy, w tym niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
mogą zrzeszać się w Stowarzyszeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich i 
postanowieniami Statutu. 

 

3. Przyjęcielub odmowa przyjęcia nowych członków zwyczajnych następuje: 
 

a. przez Zarząd, 
b. uchwałą, 
c. w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od poświadczonej daty przyjęcia deklaracji przez 

Zarząd. 
 

§ 13 
1. Członkowie zwyczajnimają prawo: 
 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
b. korzystania z dorobkujak też wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia, 
c. udziału w zebraniach, konferencjach, wykładach oraz innych imprezach organizowanych 

przez Stowarzyszenie, 
d. zgłaszania propozycji uchwał jak też wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
e. wnioskowania kierunków działania PSDZ, 
f. informowania opinii publicznej o przynależności do Stowarzyszenia, 
g. umieszczania informacji o ukończonych z wynikiem pozytywnym szkoleniach jak też 

specjalistycznych kwalifikacjach naukowo-technicznych potwierdzonych przez PSDZ, 
h. ubiegania się o wpisanie na listy: 

 

I. RZECZOZNAWCÓW PSDZ, na zasadach określonych w REGULAMINIE 
POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „Dachy Zielone”. 
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II. WYKŁADOWCÓW PSDZ, na zasadach określonych w REGULAMINIE 
POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA WYKŁADOWCÓW 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „Dachy Zielone” 

 

2. Członkowie zwyczajnimają obowiązek: 
 

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, osobiście lub przez 

pełnomocnika – pod warunkiem dostarczenia do Zarządu pełnomocnictwa przed 
rozpoczęciem obrad przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

c. przestrzegania obowiązujących norm prawnych w szczególności normalizujących 
zagadnienia dachów zielonych jak też żyjących ścian, 

d. przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia, 
e. etycznego zachowania w stosunku do członków Stowarzyszenia, 
f. regularnego opłacania składekczłonkowskich, zgodnie z zasadami określonymi w 

REGULAMINIE OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W POLSKIM 
STOWARZYSZENIU „Dachy Zielone”. 

 

§ 14 
1. Członkiem wspierającymmoże zostać osoba fizyczna lub osoba prawna świadcząca pomoc 

finansową, rzeczową jak też merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu wyłącznie przez swoich przedstawicieli. 
4. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia nowych członków wspierających następuje: 
 

a. przez Zarząd, 
b. uchwałą, 
c. w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od poświadczonej daty przyjęcia deklaracji przez 

Zarząd. 
 

3. Członkowie wspierający nie posiadają biernegojak teżczynnego prawa wyborczego. 
4. Członkowie wspierający – wyłącznie w okresie opłacenia składki– posiadają wszelkie prawa 

członków zwyczajnych określone w § 13 ust. 1 lit b ~ g, nadto są uprawnieni do: 
 

a. używanianadanego przez Zarząd,tytułu: Członek Wspierający Polskiego Stowarzyszenia 
„Dachy Zielone”, 

b. zamieszczania tytułuCzłonek Wspierający Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”jak też 
logo stowarzyszeniana swym papierze firmowym, we wszystkich materiałach 
reklamowych,informacyjnychitp., jak też na swej stronie internetowej, 

c. prezentacjiwłasnego logojak teżnazwyna stronie internetowej stowarzyszenia z możliwością 
połączenia z własną domeną internetową, 

d. prezentacjiwłasnego logo lub innego (wskazanego przez członkawspierającego) obrazu jak 
też nazwy podczas oficjalnych imprez organizowanych przez PSDZ, 

e. prezentacjiwłasnego logo jak też nazwy w oficjalnych publikacjach PSDZ, 
f. zniżki dladwóch przedstawicieli, zgłoszonych przez członka wspierającego,we wszystkich 

konferencjach jak teżinnych odpłatnych wydarzeniach organizowanych przez PSDZ, 
g. pisemnego wskazania dwóch członków zwyczajnych dla których ustaje wymagalność 

opłacania składki członkowskiej, jeśli członkowie ci są zgłoszonymi przedstawicielami 
członka wspierającego, 

h. udziału (ich zgłoszonych przedstawicieli) z głosem doradczym w Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia. 

 

5. Członek wspierający ma obowiązek:  
 

a. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
b. prowadzenia swej działalności zgodnie z zasadami określonymi w statucie, 
c. przestrzegania przepisów prawa, statutu, regulaminów jak też uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

§ 15 
1. Członkiem honorowymPSDZ: 
 

a. może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność jak też rozwój 
Stowarzyszenia bądź w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla rozwoju idei dachów 
zielonych lub żyjących ścian, 

b. zostaje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
rozpatrywanejna wniosek Zarządu albo, co najmniej 10 członków PSDZ. 

 

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich. 
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu (§ 13 ust 1), a 

ponadto uprawnienia: 
 

a. używania tytułu: Członek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, 
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b. zamieszczania tytułuCzłonek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” jak też 
logo stowarzyszeniana swym papierze firmowym, we wszystkich materiałach reklamowych, 
informacyjnychitp., jak też na swej stronie internetowej, 

c. prezentacji własnego logo jak też nazwyna stronie internetowej stowarzyszenia z 
możliwością połączenia z własną domeną internetową, 

d. prezentacji własnego logo lub innego (wskazanego przez członka honorowego) obrazu jak 
też nazwy podczas oficjalnych imprez organizowanych przez PSDZ, 

e. prezentacji własnego logo jak też nazwy w oficjalnych publikacjach PSDZ, 
f. bezpłatnego udziału we wszystkich konferencjach jak też innych wydarzeniach 

organizowanych przez PSDZ, 
g. udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. 
h. w przypadku umieszczania informacji o ukończonych z wynikiem pozytywnym szkoleniach 

jak też specjalistycznych kwalifikacjach naukowo-technicznych potwierdzonych przez PSDZ, 
braku konieczności ponoszenia opłat wskazanych w § 16. 

 

§ 16 
Członkowie, którzy otrzymali (po rozpoznaniu ich wniosku przez Zarząd) potwierdzenie przez 

PSDZ posiadania kwalifikacji zawodowych (np. inspektora nadzoru, rzeczoznawcy, trenera, 
wykładowcy itp.), mają obowiązek uiszczenia opłat za wpis na LISTĘ CZŁONKÓW POSIADAJĄCYCH 
KWALIFIKACJE POTWIERDZONE PRZEZ PSDZ, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem wynikającym z § 15 ust. 3 pkt h. 
 

 

§ 17 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniuustaje na skutek: 
 

a. dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej adresowanej doZarządu, 
b. wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

 

I. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich jak też innych 
zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy, 

II. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo 
pospolite popełnione z winy umyślnejjak teżprzestępstwo gospodarczebądź 
przeciw środowisku, 

III. rażącego naruszenia zasad statutowych, postanowień, uchwał jak też 
regulaminów władz Stowarzyszenia, 

IV. działania na szkodę Stowarzyszenia, pomimo pisemnego wezwania przez Zarząd 
do zaprzestania takiego działania, 

 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
d. śmierci członka zwyczajnego, 
e. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
f. rozwiązania się PSDZ. 

 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w PSDZ przysługuje odwołanie: 
 

a. do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
b. w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa 

w Stowarzyszeniu. 
 

2. Odwołanie w sprawie pozbawienia członkostwa w PSDZjest rozpatrywane na najbliższym 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa w 
PSDZjest ostateczna. 

4. Zarząd ma prawo do ponownego przyjęcia wykluczonego członka wyłącznie po ustaniu 
przyczyny określonej w ust 1. 

 
Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia 

 

§ 18 
Władzami Stowarzyszenia są: 

 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, (zwana w dalszej części statutu 

”Komisją Rewizyjną”). 
 

§ 19 
1. Władze PSDZ wybierane są: 
 

a. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
b. w głosowaniu niejawnym, 
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c. bezwzględnąwiększościągłosów *2. 
d. spośród wszystkich zgłoszonych członków zwyczajnych, którzy wyrazili zgodę na ich wybór. 

 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji: 

 

a. której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, 
b. spośród członków zwyczajnych, którzy wyrazili zgodę na ich wybór, 
c. po uprzednim pisemnym powiadomieniu o takim zamiarze wszystkich członków 

Stowarzyszenia, 
 

3. W trybie określonym w ust. 2 można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu, który uległ 
zmniejszeniu. 

 

§ 20 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu: 

 

1. jawnym, 
2. zwykłą większością głosów*1- o ile statut nie stanowi inaczej, 
3. przy obecności (quorum): 
 

a. co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, 
b. w drugim bez względu na liczbę obecnych członków chyba, że dalsze postanowienia statutu 

stanowią inaczej. 
 

§ 21 
1. Kadencja władz Stowarzyszenia wybieranych po raz pierwszy (zwana dalej kadencją 

organizacyjną) trwa 2 lata. 
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wybieralnych w terminie późniejszym(zwanych dalej 

kadencjami zwyczajnymi) trwają4 lata. 
3. Członkowie mogą być ponownie wybieranido władz Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy 

uzyskali absolutorium. 
 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
 

§ 22 
1. Najwyższą władzą PSDZ jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajnelub nadzwyczajne. 

 

§ 23 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołujeZarząd: 
 

a. nie rzadziej niż raz w roku - jako sprawozdawcze, 
b. nie rzadziej, niż cocztery lata - jako sprawozdawczo-wyborcze, 
c. zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad, 
d. co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym terminem Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia. 
 

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje: 
 

a. wyłącznie według REGULAMINU OBRADuchwalonym: 
 

I. przez siebie, 
II. przed rozpoczęciem obrad, 

 

b. pod kierownictwemZarządu. 
 

§ 24 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd: 
 

a. z własnej inicjatywy, 
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
d. przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku, 
e. zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad, 
f. co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym terminem Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia. 
 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie CzłonkówStowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 

 

§ 25 
1. Jeśli na Walnym Zebraniu CzłonkówStowarzyszenia nie ma wymaganego quorum(minimalnej 

liczby członków uprawnionych do głosowania),Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje 
się w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później od pierwszego 
terminu. 
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2. Dla ważności uchwał, podejmowanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
zwołanego w drugim terminie, nie jest wymagane quorum. 

 

§ 26 
Do kompetencji Walnego Zebrania CzłonkówStowarzyszenia należy: 

 

1. określenie głównych kierunków działania jak teżrozwoju Stowarzyszenia, 
2. uchwalanie zmian statutu, 
3. wybór lub odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
4. ustalanie wysokości składek członkowskich, 
5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
6. rozpatrywanie jak też zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
10. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia majątku Stowarzyszenia, a w szczególności 

rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przekracza 
kwotę 150 000złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

11. podejmowanie uchwał w sprawie wskazania członka Komisji Rewizyjnej w przypadku absencji 
Przewodniczącego albo pełnomocnika reprezentującego Stowarzyszenie w przypadku sporu z 
Członkiem Zarządu wynikłegoz zawartej umowy, 

12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz 
Stowarzyszenia, 

 
Zarząd 

 

§ 27 
1. Zarządjest powołany do kierowania działalnością PSDZ, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 
2. Członkowie Zarząduwybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wyłącznie 

spośród członków: 
 

a. nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite 
popełnione z winy umyślnej jak też przestępstwo gospodarcze bądź przeciw środowisku, 

b. nie pozostających z żadnym członkiem Zarządu w stosunku prawnym, który może mieć 
wpływ na jego prawa, obowiązki, jak też w stosunku nadrzędności służbowej, 

c. nie spokrewnionychlub spowinowaconychz pozostałymi członkami Zarządu (np. nie mogą 
być małżonkiem lub krewnym bądź powinowatym do drugiego stopnia, jak też osobą 
związaną z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli), 

d. wobec których nie jest prowadzone postępowanie przez sąd koleżeński, 
e. wobec których nie uprawdopodobniono istnienia okoliczności nie wymienionej w ust 3 lit b ~ 

d, która może wywołać wątpliwość co do bezstronnościCzłonka Stowarzyszenia jako członka 
Zarządu. 

3. Zarząd,składa się z 5~7członków, spośród których - na swym pierwszym posiedzeniu zwołanym 
bezpośrednio po wyborach -wybiera ze swego grona: 
a. Prezes Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", zwanego w dalszej części statutu 

„Prezesem”, 
b. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", zwanego w dalszej części statutu 

„Wiceprezesem”, 
c. Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", zwanego w dalszej części statutu 

„Sekretarzem”, 
d. Skarbnika Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", zwanego w dalszej części statutu 

„Skarbnikiem”. 
 

4. Po rezygnacji członka z funkcji pełnionej w Zarządzie, określonej w ust. 3 lit. a ~d, Zarząd 
przeprowadza wybory uzupełniające na wakującą funkcję, może również dokonać innych zmian 
personalnych osób pełniących funkcje za zgodą członków dotychczas je pełniących. 

 

5. Posiedzenia Zarządu: 
 

a. odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, 
b. zwołuje Prezes. 

 

6. Zarząd działa kolegialnie, na swych posiedzeniach (w tym przy użyciu elektronicznych środków 
komunikacji), na których wszystkie swoje decyzje podejmuje: 

 

a. w formie zaprotokółowanych uchwał, 
b. podejmowanych w trybie określonym w § 20. 

 

7. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 
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8. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może: 
 

a. zatrudniać pracowników 
b. utworzyć BiuroZarządu, 
c. w przypadku wypracowania odpowiednich środków finansowych przez Zespoły (np. 

rzeczoznawców, inspektorów nadzoru, szkoleniowców – trenerów) utworzyć 
Biura(tych)Zespołów. 

 

§ 28 
Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności: 

 

1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
2. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz jak też działanie w jego imieniu, 
6. przyjmowanie lub wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
7. zaproponowanie porządku obrad, wyznaczenie terminu i zwoływanie Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 
8. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia jak też zbycia majątku nieruchomego bądź 

ruchomegojak też zaciągania zobowiązań, jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie przekracza 
kwoty 150 000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

9. powoływanie zespołów (w szczególności rzeczoznawców, inspektorów nadzoru, szkoleniowców 
– trenerów, a w razie potrzeby również sądu koleżeńskiego), oraz określanie ich zadań, 

10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 
11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 
12. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
13. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał jak 

teżregulaminów, 
14. niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego o zmianie statutu. 

 

§ 29 
1. Prezes w szczególności: 
 

a. organizuje prace Zarządu, 
b. zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu, 
c. reprezentuje Zarząd na zewnątrz, 
d. wykonuje inne czynności, do których zostanie upoważniony przez Zarząd. 

 

2. Wiceprezes w szczególności: 
 

a. przejmuje obowiązki i zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności, w tym reprezentuje 
Zarząd na zewnątrz, 

b. wykonuje inne czynności, do których został upoważniony przez Zarząd. 
 

3. Sekretarz w szczególności: 
 

a. odpowiada za prawidłową dokumentację Zarządu, z wyłączeniem dokumentacji finansowo 
księgowej, 

b. w uzgodnieniu z Prezesem, przedstawia Zarządowi propozycje porządku obrad, 
c. sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu. 

 

4. Skarbnik w szczególności: 
 

a. sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością dokumentacji finansowo-księgowej 
Stowarzyszenia, 

b. przygotowuje, w uzgodnieniu z Zarządem, propozycje PLANU FINANSOWEGO 
STOWARZYSZENIA NA ROK, (którego dotyczy), zwany dalej Planem Finansowym, 

c. akceptuje, wraz z Prezesem wydatki wynikające z Planu Finansowego, jak też uchwał 
Stowarzyszenia lub Zarządu zgodnych z treścią niniejszego statutu, a w przypadku odmowy 
uzasadnia Zarządowi, na najbliższym posiedzeniu, przyczyny odmowy akceptacji 
przedmiotowego wydatku. 

 

5. Zarząd może udzielaćw imieniu Stowarzyszenia, pisemnegopełnomocnictwa obejmującego 
umocowanie do wykonywania wyszczególnionych w nim czynności prawnych, w szczególności 
osobie sprawującej funkcje Kierownika Biura Zarządu jak też Zespołu. 

 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 30 
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym: 
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a. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", 
zwanego w dalszej części statutu „Przewodniczącym”; 

b. Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia "Dachy 
Zielone", zwanego w dalszej części statutu „Wiceprzewodniczącym”; który wykonuje 
czynności Przewodniczącego w okresie jego absencji; 

c. SekretarzaKomisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", (do którego 
czynności należy m.in. protokołowanie obrad) Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia 
"Dachy Zielone"; 

 

wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zwołanym bezpośrednio po 
wyborach. 

 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
wyłącznie spośród członków zwyczajnych: 

 

a. nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu, 
b. nie będący zarazem członkami Zarządu, 
c. nie pozostających z żadnym członkiem Zarządu w stosunku prawnym, który może mieć 

wpływ na jego prawa, obowiązki,jak teżw stosunku nadrzędności służbowej, 
d. nie spokrewnionych lub spowinowaconych z członkami Zarządu (np. nie mogą być 

małżonkiem lub krewnym bądź powinowatym do drugiego stopnia, jak też osobą związaną z 
nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli), 

e. wobec których nie jest prowadzone postępowanie przez sąd koleżeński, 
f. co do których nie zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionej w ust. 

3 lit.b ~ d, któramożewywołać wątpliwość co do bezstronnościCzłonka Stowarzyszenia. 
 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący. 

 

§ 31 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 

1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalności finansowo-
gospodarczej, 

2. ocena pracy Zarządu, w tym sprawozdań jak też bilansu, 
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu, 
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielenie lub nieudzielenie 

absolutorium Zarządowi, 
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu jak też poszczególnych Członków Zarządu w razie jego lub 

ich bezczynności, 
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
7. zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w razie niezwołania go przez Zarząd w 

terminie i trybie ustalonym statutem. 
 

§ 32 
1. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, PSDZ 

reprezentuje Przewodniczący a w razie jego absencji członek Komisji Rewizyjnej wskazany w 
uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 

Majątek i gospodarka finansowa 
 

§ 33 
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: 
 

a. składki członkowskie, 
b. dochody z nieruchomości jak teżruchomości stanowiących własność albo będących w 

użytkowaniu Stowarzyszenia, 
c. darowizny, zapisyjak też spadki, 
d. środki pochodzące z ofiarności publicznej, 
e. dotacje, granty, subwencje, udziały, lokaty, 
f. wpływy z działalności statutowej, 
g. dywidendy i odsetki bankowe. 

 

2. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Decyzje w sprawie majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd z zastrzeżeniem §34 ust. 1. 
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5. Stowarzyszenie może tworzyć spółki jak też fundacje oraz przystępować do już istniejących, 
6. Stowarzyszenie może korzystać z osiągniętych dochodów w sposób określony w §33 ust.7. 
7. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

 

Sposób reprezentacji 
 

§ 34 
Do składania skutecznych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia: 

 

1. w sprawach majątkowych - wymagane jest łączne działanie minimum dwóchCzłonków Zarządu, 
w tym Skarbnika a w przypadku jego ponad dwutygodniowej absencji Prezesa, 

2. w pozostałych sprawach - wymagane jest łącznie działanie minimum dwóch Członków Zarządu w 
tym Prezesa, a w przypadku jego absencji Wiceprezesa. 

3. w sprawach enumeratywnie wyszczególnionych w pisemnym pełnomocnictwie - pełnomocnik 
ustanowiony w trybie określonym w § 29 ust 5. 

 
Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 35 
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutuPSDZ podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

bezwzględnąwiększością głosów*2, przy obecności (quorum) określonej w § 20 ust. 3. 
2. Uchwałę o rozwiązaniuPSDZ podejmuje Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszeniakwalifikowaną większością 2/3 głosów *3, przy obecności (quorum) określonej w 
§ 20 ust. 3. 

3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana,jak też podjęcie uchwały o rozwiązaniuPSDZ,może być 
przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wyłącznie po łącznym 
spełnieniu poniższych warunków: 

 

a. zawiadomieniu członków Stowarzyszenia w trybie określonym w § 23ust.1 pkt. c ~ d, 
b. załączeniu projektu stosownych uchwał. 

 

4. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia. 
5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PSDZ, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku PSDZ. 
6. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w 

statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r, Prawo o 
Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). 

 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 

§ 36 
Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 

W tym samym czasie Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*1 Zwykła większość głosów- gdy podczas głosowania więcej osób biorących udział w 
głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. 
 
*2 Bezwzględna większość głosów- gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest 
większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (aby wniosek został przyjęty, liczba osób 
popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów). 
 
*3 Większość kwalifikowana- W zależności od regulacji prawnej może być to np. procent lub 
ułamek sumy głosów wszystkich członków danego zgromadzenia, członków obecnych na sali lub 
członków biorących udział w głosowaniu,przekraczająca połowę większość głosów, niezbędna do 
podjęcia uchwały przez dane zgromadzenie, wyrażona procentem (np. 60%, 70%) lub ułamkiem (np. 
2/3, 

3/5).  
Przepisy wymagają stosowania w głosowaniu większości kwalifikowanej stosunkowo rzadko, 

zazwyczaj przy wprowadzaniu zmian o ważkim znaczeniu. 


