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STATUT 

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu 

 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

- od 20 sierpnia 2007 r. działa powołane przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii „Forum 

Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu” (FOEEiG)  dobrowolne porozumienie organizacji branżowych, z 

których 8 (osiem) tj.: Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (nr KRS 0000061794), Polska 

Izba Przemysłu Chemicznego (nr KRS: 0000015704), Związek Pracodawców „Polskie Szkło” (nr KRS: 

0000166949); Polska Fundacja Gazów Technicznych (nr KRS: 0000044328), Stowarzyszenie Papierników 

Polskich (nr KRS: 0000099788), Stowarzyszenie Producentów Cementu (nr KRS: 0000099684), 

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego (nr KRS: 0000225038), Izba Energetyki Przemysłowej i 

Odbiorców Energii (nr KRS: 0000108975), jest na dzień dzisiejszy członkami FOEEiG; 

- celem FOEEiG jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju działalności produkcyjnej na obszarze 

całego kraju, poprzez obniżanie kosztów energii (elektrycznej, ciepła i gazu), poprawę efektywności 

energetycznej oraz rozwój energetyki przemysłowej; 

- organizacje branżowe tworzące FOEEiG są zainteresowane rozwijaniem dotychczasowej działalności oraz 

kontynuowaniem współpracy w bardziej zorganizowanej formule, uzyskując osobowość prawną; 

- w ocenie Założycieli, formułą adekwatną do przyjętych założeń jest związek stowarzyszeń, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2261 z późn. zm.); 

Założyciele zakładają związek stowarzyszeń pod nazwą: Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, 

nadając mu następujący statut i zapraszając pozostałych członków FOEEiG, w tym także członków 

wspierających, do przystąpienia do tej organizacji: 

 
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

PODSTAWY DZIAŁANIA 

1. Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (zwane dalej „Forum”) jest dobrowolnym, samorządnym, 

trwałym związkiem stowarzyszeń oraz innych podmiotów prawa.  

2. Forum działa w szczególności oparciu o ustawę - Prawo o stowarzyszeniach oraz o niniejszy statut. 

3. Forum realizuje swoje cele w granicach obowiązującego prawa. 

4. Forum jest apolityczne. 

 

§ 2 

ZAŁOŻYCIELE FORUM 

Założycielami Forum są: 

1) Stowarzyszenie Producentów Cementu, 

2) Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, 

3) Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska", 

- zwane dalej łącznie „Założycielami”. 

 

 

§ 3 

OSOBOWOŚĆ PRAWNA I CZAS TRWANIA 

1. Forum posiada osobowość prawną. 

2. Forum powołuje się na czas nieokreślony. 

 

§ 4 
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NAZWA 

1. Pełna nazwa powoływanego związku stowarzyszeń brzmi: Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. 

2. W ramach działalności zagranicznej, Forum może używać nazwy w języku angielskim „Forum of Electricity 

and Gas Consumers”. 

3. Forum może posługiwać się skrótem nazwy „FOEEiG”.  

4. Forum może ustanawiać i używać znaki graficzne, pieczęcie oraz odznaki organizacyjne i honorowe 

według wzorów uchwalonych przez Walne Zebranie Członków Forum i na zasadach określonych w 

obowiązujących przepisach. 

 

§ 5 

SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I PRAWO ZRZESZANIA SIĘ 

1. Siedzibą Forum jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Forum działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla realizowania swoich celów Forum może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

4. Forum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji zrzeszających 

stowarzyszenia o podobnych celach i założeniach. 

 

§ 6 

ZASADY PROWADZENIA DZIALALNOŚCI 

1. Forum reprezentuje interesy zrzeszonych członków. 

2. Forum może reprezentować interesy innych stowarzyszeń i podmiotów wyłącznie na ich wniosek. 

3. Forum opiera swoją działalność na pracy społecznej osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich.  

4. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową, Forum może zatrudniać pracowników, w tym 

członków sfederowanych podmiotów, z zachowaniem zasad określonych w odnośnych przepisach i 

Statucie. 

5. Członkowie Zarządu Forum za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją mogą otrzymywać 

wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków Forum. 

6. Do prowadzenia swoich działań Forum może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 

 

 

ROZDZIAŁ II Cele Forum i sposoby ich realizacji 

 

§ 7 

CELE FORUM 

Celem Forum jest: 

1) tworzenie warunków sprzyjających działalności produkcyjnej energochłonnych branż przemysłu w Polsce, 

2) Kształtowanie podstaw dla długotrwałego i stabilnego rozwoju energochłonnych sektorów i  podsektorów 

polskiego przemysłu, w szczególności poprzez:  

a. starania na rzecz kształtowania regulacji prawnych i mechanizmów zmniejszających lub 

racjonalizujących koszty energii, wynikających z polityk: energetycznej, fiskalnej i klimatycznej, 

sprzyjających redukcji kosztów energii oraz poprawie konkurencyjności polskich 

przedsiębiorstw na rynkach europejskim i globalnym,  

b. podejmowanie działań na rzecz tworzenia sprzyjających prowadzeniu działalności 

przemysłowej zasad funkcjonowania Rynków Energii Elektrycznej i Paliw, w szczególności 

poprzez udział w kształtowaniu przejrzystych, transparentnych i konkurencyjnych zasad obrotu 

energią elektryczną i paliwami, ich wyceny oraz poprawę efektywności energetycznej, 

c. upowszechnianie wiedzy o przemyśle energochłonnym w Polsce i budowanie jego 

pozytywnego wizerunku, w szczególności wśród opinii publicznej oraz krajowych i 

zagranicznych organów administracji, w tym podkreślanie roli przemysłu energochłonnego dla 
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gospodarki kraju i regionów, informowanie o problemach,  związanych z funkcjonowaniem 

takiego przemysłu  i wspieranie działań politycznych oraz legislacyjnych dotyczących 

przemysłu energochłonnego.  

 

§ 8 

METODY REALIZACJI CELÓW 

Forum realizuje swoje cele poprzez: 

1. funkcjonowanie jako platforma dyskusji członków Forum, wypracowywanie i reprezentowanie 

wspólnych stanowisk, prowadzenie skoordynowanych działań w sprawach z obszaru krajowej i unijnej 

polityki energetycznej, klimatycznej i fiskalnej oraz aktywność na rzecz tworzenia polityki przemysłowej, 

2. utrzymywanie współpracy i wymiany informacji z innymi uczestnikami rynku, 

3. aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych/regulacyjnych, inicjowanie oraz uczestnictwo w 

opiniowaniu rozwiązań prawnych i organizacyjnych rynków energii i paliw, 

4. współpracę i prezentowanie organom i administracji publicznej, w tym organom i administracji Unii 

Europejskiej oraz organizacjom społecznym i politycznym, opinii i stanowisk Forum, 

5. występowanie o interpretację obowiązujących aktów prawnych, 

6. sygnalizowanie problemów wynikających z obowiązującego prawa oraz proponowanie korekt 

rozwiązań legislacyjnych zgodnych z celami Forum, 

7. aktywny udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, sympozjach, seminariach w celu 

prezentowania stanowisk Forum oraz organizowanych na potrzeby zapewnienia członkom aktualnej 

wiedzy w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, opracowywanie materiałów merytorycznych oraz 

udzielanie patronatów, 

8. organizowanie przepływu i wymiany informacji oraz kształtowanie dobrych praktyk współpracy 

pomiędzy członkami Forum, 

9. działalność edukacyjną i szkoleniową, 

10. organizowanie konferencji i warsztatów, 

11. działalność publicystyczną, 

12. konsultacje i wsparcie dotyczące działalności gospodarczej podmiotów z branż energochłonnych. 

 

ROZDZIAŁ III Członkowie Forum, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

RODZAJE CZŁONKÓW 

Członkowie Forum mogą mieć status: 

1. członków zwyczajnych lub 

2. członków wspierających. 

 

§ 10 

ZASADY OGOLNE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 członkiem zwyczajnym Forum mogą być stowarzyszenia oraz inne organizacje 

branżowe – osoby prawne, w tym w szczególności  izby gospodarcze i związki pracodawców, niemające 

celów zarobkowych.  

2. Członkiem wspierającym Forum mogą być inne niż wymienione w ust 1 osoby prawne, w szczególności 

osoby prawne mające cele zarobkowe. 

3. Założyciele, tak długo jak pozostają osobami prawnymi niemającymi celów zarobkowych, z mocy 

niniejszego statutu mają status członków zwyczajnych Forum. 

4. Członek zwyczajny, jak i wspierający działa w Forum przez swojego pełnomocnika lub organy. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zarząd. 
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§ 11 

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO FORUM 

1. Członków zwyczajnych Forum przyjmuje Rada Programowa w drodze uchwały - na podstawie pisemnej – 

pod rygorem nieważności - deklaracji podmiotu ubiegającego się o członkostwo w Forum, sporządzonej 

według wzoru przyjętego przez Zarząd i zawierającej rekomendację co najmniej dwóch członków Forum.  

2. Członków wspierających Forum przyjmuje Rada Programowa w drodze uchwały - na podstawie pisemnej 

– pod rygorem nieważności – deklaracji podmiotu ubiegającego się o członkostwo w Forum, sporządzonej 

według wzoru przyjętego przez Zarząd i zawierającej rekomendację co najmniej czterech członków Forum. 

3. Deklaracje członkowskie, o których mowa w ust. 1 i 2 składa się Zarządowi. Zarząd zobowiązany jest 

zaopiniować wniosek w sprawie członkostwa na najbliższym posiedzeniu, i nie później niż w terminie 1 

miesiąca od dnia otrzymania wniosku przekazać go Radzie Programowej celem rozpatrzenia. 

4. Decyzje o przyjęciu lub o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Rada 

Programowa podejmuje w drodze uchwały. Odpis tej uchwały Rada Programowa doręcza jednocześnie 

Zarządowi Forum i zainteresowanemu podmiotowi ubiegającemu się o członkostwo w Forum. 

5. Przyjęcie w poczet członków jest skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanemu podmiotowi 

ubiegającemu się o członkostwo w Forum uchwały w tym przedmiocie. 

6. Zarząd ma obowiązek niezwłocznie odnotować przyjęcie nowego członka w prowadzonej liście członków 

Forum. 

 

§ 12 

PRAWA CZŁONKÓW 

1. Członek zwyczajny Forum ma prawo do: 

a) udziału w wybieraniu organów Forum, 

b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Forum z głosem stanowiącym we wszystkich sprawach, 

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Forum, 

d) inspirowania działań Forum i korzystania z doświadczeń organizacji w niej zrzeszonych, 

e) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Forum, w tym konferencjach, szkoleniach oraz 

wydarzeniach organizowanych przez Forum, 

f) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Forum, 

g) korzystania z materiałów i publikacji udostępnianych przez Forum, 

h) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności, 

i) odwoływania się do Komisji Rewizyjnej od dotyczących go decyzji (w przypadku Zarządu 

jednoosobowego) lub uchwał (w przypadku Zarządu wieloosobowego) Zarządu Forum, w terminie 30 

dni, licząc od daty ich doręczenia lub ogłoszenia – z zastrzeżeniem §14 ust. 3 i 4. 

2. Członek wspierający Forum, ma prawo do: 

a) uczestniczenia w  Walnym Zebraniu Członków Forum z głosem  stanowiącym we wszystkich 

sprawach, w tym dotyczących wyboru członków organów Forum, 

b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Forum, 

c) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Forum, 

d) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Forum, 

e) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności, 

f) odwoływania się do Komisji Rewizyjnej od dotyczących go decyzji (w przypadku Zarządu 

jednoosobowego) lub uchwał (w przypadku Zarządu wieloosobowego) Zarządu Forum, w terminie 30 

dni, licząc od daty ich doręczenia lub ogłoszenia – z zastrzeżeniem §14 ust. 3 i 4. 

 

§ 13 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

Członkowie Forum mają obowiązek:  

a) propagować cele Forum i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Forum, 

c) opłacać regularnie składki członkowskie, 
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d) troszczyć się o dobro i rozwój Forum, 

e) brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

 

§ 14 

USTANIE CZŁONKOSTWA 

1. Członkostwo w Forum ustaje na skutek: 

a) złożenia Zarządowi pisemnej – pod rygorem nieważności - rezygnacji z członkostwa, podjęcia przez 

Radę Programową uchwały o skreśleniu danego podmiotu z listy członków - za działalność niezgodną 

ze statutem lub uchwałą władz Forum, w szczególności zaleganie z zapłatą składek członkowskich 

przez okres ponad jednego roku, 

b) utraty osobowości prawnej przez członka Forum. 

2. Informacje o wykluczeniu lub przyjęciu nowych członków Zarząd przedstawia na najbliższym Walnym 

Zgromadzeniu Członków Forum. 

3. Od uchwały Rady Programowej w przedmiocie wykluczenia członka Forum przysługuje odwołanie do 

najbliższego Walnego Zebrania Członków Forum w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Rady 

Programowej o wykluczeniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, który ma obowiązek 

niezwłocznie zwołać Walne Zebranie w celu jego rozpatrzenia 

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3, wstrzymuje skuteczność uchwały o wykluczeniu członka z Forum do 

chwili jego rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV Władze i organizacja Forum 

 

§ 15 

ORGANY FORUM I ZASADY WYBORÓW DO ORGANÓW 

1. Władzami Forum są: 

a) Walne Zebranie Członków Forum (dalej: „Walne Zebranie”), 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Rada Programowa. 

2. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, jak również ich odwoływanie, odbywa się w głosowaniu 

jawnym, lub też może się odbyć, na wniosek co najmniej jednego członka zwyczajnego Forum, w 

głosowaniu tajnym. 

3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

5. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje w szczególności na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji; 

b) upływu kadencji, 

c) odwołania przez Walne Zebranie, co może nastąpić w każdym czasie, w tym w szczególności w razie 

ustania członkostwa w Forum organizacji, której dany członek organu jest 

kandydatem/przedstawicielem. 

6. Członek organu Forum, któremu Walne Zebranie odmówiło udzielenia absolutorium, nie może 

kandydować na następną kadencję. 

 

§ 16 

ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW FORUM 

1. Organy Forum podejmują decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym.  

2. Uchwały organów Forum zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej. 

3. Posiedzenia organów Forum są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania. 
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4. Walne Zebranie może podejmować uchwały w terminie pierwszym, przy obecności co najmniej połowy 

członków zwyczajnych, lub w terminie drugim, bez względu na liczbę uczestników Walnego Zebrania, o ile 

termin ten podany był w prawidłowo dokonanym zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania. 

§ 17 

WALNE ZEBRANIE 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Forum. 

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:  

a) uchwalanie kierunków działania Forum, w tym wyrażenie zgody na podjęcie przez Forum działalności 

gospodarczej, 

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) ustalanie liczebności składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej danej kadencji, w tym także poprzez 

określenie minimalnej lub maksymalnej liczby członków organu danej kadencji; 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) udzielanie absolutorium członkom organów Forum, 

f) uchwalanie zmian statutu,  

g) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Forum i przeznaczenia jego majątku,  

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej w sprawie wykluczenia członka  Forum,  

i) uchwalanie wysokości składki członkowskiej z zastrzeżeniem, że do czasu podjęcia pierwszej 

uchwały Walnego Zebrania w sprawie składki, wysokość składki członkowskiej ustalają Założyciele, 

j) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz Forum.  

3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć: 

a) z głosem stanowiącym: 

- członkowie zwyczajni (należycie reprezentowani), przy czym każdemu członkowi zwyczajnemu 

przysługują trzy głosy, 

- członkowie wspierający (należycie reprezentowani) - przy czym każdy członek wspierający 

dysponuje liczbą głosów proporcjonalną do wysokości składki rocznej uiszczanej na rzecz 

Forum, gdzie na każde pełne 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) składki przypada 1 głos; 

maksymalna liczba głosów przypadających na jednego członka wspierającego Forum wynosi 

3,, 

b) z głosem doradczym: 

- zaproszeni goście. 

4. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku – z własnej inicjatywy Zarządu lub 

na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 1/3 liczby członków Forum. Zarząd ustala 

datę Walnego Zebrania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jego zwołanie. 

Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w tym terminie, prawo zwołania Walnego Zebrania ma Komisja 

Rewizyjna. 

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania zwołujący powiadamia wszystkich 

członków Forum drogą elektroniczną na adresy e-mail podane w deklaracjach członkowskich lub w 

pisemnym – pod rygorem nieważności - zawiadomieniu o zmianie tego adresu, na co najmniej 14 dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zebrania.  

 

§ 18 

ZARZĄD 

1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Forum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada 

za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. 

2. Zarząd składa się z od 3 do 7 członków wybieranych spośród kandydatów wskazanych przez członków 

zwyczajnych - przez Walne Zebranie, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Zarządu pierwszej 

kadencji to Założyciele ustalają jego liczebność i powołują jego członków, jak też ustalają kandydatów. 

3. Pierwszy Zarząd posiada wszelkie kompetencje Zarządu określone niniejszym statutem oraz dokonuje 

wszelkich czynności związanych z rejestracją Forum w KRS, jak też w terminie sześciu miesięcy od 

zarejestrowania Forum zwołuje Walne Zebranie. W przypadku gdy Walne Zebranie nie zmieni składu 

pierwszego Zarządu uznaje się, że Zarząd ten został powołany na pełną kadencję. 
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4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu  

a) wybiera spośród siebie Prezesa, który kieruje jego pracami, oraz – w razie potrzeby - Wiceprezesa, 

b) w razie potrzeby - uchwala Regulamin Zarządu określający podział kompetencji pomiędzy 

Członkami Zarządu; regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Programową. 

5. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

b) kierowanie bieżącą działalnością Forum, 

c) reprezentowanie Forum, 

d) zwoływanie Walnego Zebrania, 

e) sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu, 

f) uchwalenie Regulaminu Biura Forum. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

7. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, lub co najmniej dwóch członków Zarządu. 

8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

9. Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Forum i jego Dyrektora. 

10. Pracami Biura kieruje Dyrektor na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd. 

11. W uzasadnionych przypadkach głosowanie Zarządu może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, 

bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem 

staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści głosowanej uchwały. W takich 

sytuacjach protokół z podjęcia uchwały sporządza się na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

12. Forum jest reprezentowane na zewnątrz przez Prezesa Zarządu lub dwóch Członków Zarządu 

działających łącznie. 

 

§ 19 

ZESPOŁY ZADANIOWE 

1. Zarząd Forum może powoływać Zespoły Zadaniowe do opracowania zleconych przez Forum tematów i 

wykonania określonych zadań.  

2. W pracach Zespołów Zadaniowych mają prawo uczestniczyć przedstawiciele członków Forum. 

3. Przewodniczącego danego Zespołu wybierają członkowie Zespołu na pierwszym jego zebraniu. 

4. W przypadku konieczności korzystania z doradców przez Zespół Zadaniowy, doradców wybiera 

Przewodniczący danego Zespołu w porozumieniu z Zarządem. 

 

§ 20 

KOMISJA REWIZYJNA 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, wybieranych przez Walne Zebranie 

spośród należycie umocowanych przedstawicieli członków zwyczajnych, z tym zastrzeżeniem, że w 

odniesieniu do Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji to Założyciele ustalają jej liczebność i powołują jej 

członków spośród dowolnych osób. 

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje 

jej pracami, 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć 

miesięcy.  

4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej dwóch 

członków Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 21 

KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie i nadzór nad całokształtem działalności Forum; 

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; 

3. zadawanie pytań oraz żądanie wyjaśnień od członków Zarządu, Rady Programowej i pracowników Forum, 
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4. zwracanie się do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania w przypadkach, kiedy Komisja 

Rewizyjna uzna to za uzasadnione, w tym w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z 

jego statutowych obowiązków; 

5. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku pełnej kontroli prawidłowości działalności Forum, w tym co do 

jej zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania; 

6. zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem; 

7. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności ; 

8. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom 

Zarządu i Rady Programowej. 

 

§ 22 

RADA PROGRAMOWA 

1. Rada Programowa jest organem doradczym i opiniującym. Jej zadaniem, poza zakresem szczegółowo 

wskazanym w Statucie, jest wspieranie Zarządu.  

2. Rada Programowa podejmuje w szczególności uchwały w sprawie przyjęcia stanowisk merytorycznych 

Forum i zatwierdzenia Programu Forum. Uchwały w tym przedmiocie zapadają jednomyślnie.  

3. Rada Programowa przyjmuje i odwołuje członków zwyczajnych i wspierających. 

4. Rada Programowa składa się z przedstawicieli powoływanych i odwoływanych (zmienianych) – na 

zasadzie uprawnienia osobistego - przez członków zwyczajnych w drodze pisemnego – pod rygorem 

nieważności - oświadczenia składanego Zarządowi . 

5. Każdy członek zwyczajny wskazuje jednego przedstawiciela w Radzie Programowej i może go zmienić w 

każdym czasie na innego swojego przedstawiciela. 

6. Członkowie Rady Programowej są powoływani na czas nieoznaczony. 

7. Rada Programowa wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.. 

8. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Przewodniczący lub w razie potrzeby Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ V Majątek, fundusze i działalność gospodarcza 

 

§ 23 

ŹRÓDLA MAJĄTKU I ZASADY GROMADZENIA 

1. Majątek Forum stanowią prawa majątkowe nabyte przez Forum w toku działalności. 

2. Źródłami majątku Forum są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, spadki i zapisy, 

c) dotacje i subwencje, 

d) zbiórki publiczne, 

e) dochody z majątku Forum oraz prowadzonej działalności. 

3. Dochód Forum służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy 

członków. 

4. Forum prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, powinny być przechowywane na rachunkach 

bankowych Forum. 

 

§ 24 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

1. Forum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach. Podjęcie działalności gospodarczej przez Forum wymaga uprzedniej uchwały Walnego 

Zebrania. 

2. Dochód z                          działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Federacji i nie może być 

przeznaczony do podziału między jej członków. 
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3. Obszary prowadzonej działalności: 

- 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

- 71, 12, Z, Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 

- 73, 11, Z, Działalność agencji reklamowych, 

- 73, 20, Z, Badanie rynku i opinii publicznej, 

- 74, 90, Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

- 82, 30, Z, Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

- 94, 11, Z, Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców. 

 

ROZDZIAŁ VI Zmiana statutu i rozwiązywanie Forum 

 

§ 25 

ZMIANA STATUTU 

1. Zamierzoną zmianę statutu należy zapowiedzieć w porządku obrad – w zawiadomieniu o zwołaniu 

Walnego Zebrania, wraz z dołączeniem tekstu proponowanej zmiany oraz stanowiska Zarządu Forum co 

do niej. 

2. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania w sprawie dokonania zmiany statutu wymaga kwalifikowanej 

większości 2/3 głosów przy obecności przedstawicieli reprezentujących co najmniej połowę członków 

zwyczajnych Forum. 

 

§ 26 

ROZWIĄZANIE FORUM 

1. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania w sprawie rozwiązania Forum wymaga kwalifikowanej większości 2/3 

głosów przy obecności przedstawicieli reprezentujących co najmniej połowę członków zwyczajnych Forum. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Forum, Walne Zebranie określa sposób przeznaczenia majątku Forum. 

 

§ 27 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Stwierdzenie, że którekolwiek z postanowień statutu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, nie 

będzie miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku Zarząd 

będzie zobowiązany zwołać Walne Zebranie dla uchwalenia takich zmian statutu, które wprowadzą do 

niego postanowienia zastępcze o celu w najwyższym możliwym stopniu zbliżonym do celu postanowień 

nieważnych lub bezskutecznych. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy z okoliczności będzie wynikać w 

sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych statut nie zostałaby przyjęty.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o 

stowarzyszeniach. 

 


