STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
POLISH SOCIETY OF CIRCULAR ECONOMY
PSCE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARKI OBIEGU
ZAMKNIĘTEGO, w dalszych postanowieniach statutu zwany Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Tarnowskie Góry.
3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska i Unia Europejska. Dla realizacji celów
statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem
tamtejszego prawa.
4. Nazwa i znak graficzny (logo) Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 20
poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
8. Stowarzyszenie może posługiwać się w obrocie międzynarodowym odpowiednikami
swojej nazwy w oficjalnych językach Wspólnot Europejskich oraz skrótami tych
nazw. W języku angielskim nazwa Stowarzyszenia powinna brzmieć: POLISH
SOCIETY OF CIRCULAR ECONOMY, w skrócie PSCE
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
9. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:
a) Poprawy gospodarki odpadami, a w szczególności technologii ich odzysku, na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
b) Poprawy bezpieczeństwa energetycznego RP, a w szczególności promowanie
produkcji energii z krajowych surowców energetycznych i odzysku surowców
energetycznych ze złóż antropogenicznych,
c) Racjonalizacji podejścia do Odnawialnych Źródeł Energii i Czystych Technologii
Węglowych,
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d) Ochrony środowiska na terenie RP ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji
śląskiej i terenów poprzemysłowych,
e) Ochrony klimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń ze źródeł
stacjonarnych,
f) Poszerzania świadomości społecznej względem nowych technologii energetycznych i
gospodarki odpadami.
10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie analiz, ekspertyz, prognoz,
b) Działalność wydawniczą i publikacyjną,
c) Udział w projektach naukowo-badawczych,
d) Pozyskiwanie dotacji ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej,
e) Prowadzenie działalności konsultingowej i szkoleniowej,
f) Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, imprez kulturalnych,
tworzenie serwisów internetowych,
g) Wymianę informacji naukowej między Polską a zagranicą,
h) Wspieranie działań społecznych mających na celu ochronę środowiska, efektywne
wykorzystanie surowców energetycznych i Odnawialnych Źródeł Energii,
i) Prowadzenie działalności gospodarczej,
j) Tworzenie banków informacji o działalności naukowej, gospodarczej i społecznej,
k) Wspieranie uczniów, studentów i naukowców w działalności naukowej poprzez
fundowanie grantów i stypendiów,
l) Podejmowanie innych działań dla realizacji celów stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych, w szczególności w obszarach stanowiących przedmiot
jego działalności:
a) badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych;
b) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami;
c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
d) wytwarzanie i przetwarzanie koksu;
e) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
f) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
g) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
Dochody z tej działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
12. Stowarzyszenie posiada członków, którzy dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
13. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
14. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel RP, obywatel UE lub innego kraju
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw
publicznych, któremu bliskie są cele działania Stowarzyszenia, jeśli złoży pisemną
deklarację członkowską, wpłaci składkę roczną i zostanie przyjęty decyzją zarządu,
powziętą na wniosek dwóch członków zwyczajnych.
15. Godność członka honorowego nadaje zarząd osobom szczególnie zasłużonym, które
w inny szczególny sposób wniosły zasługi dla Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
17. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
18. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja obowiązek:
a) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) Regularnego opłacania składek,
c) Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
d) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
e) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
19. Członkowie zwyczajni są uprawnieni do:
a) Brania udziału we wszystkich formach działania i korzystania z pomocy
Stowarzyszenia.
b) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
c) Korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które
Stowarzyszenie pozostawia do dyspozycji członków.
d) Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom stowarzyszenie.
20. Członkowie zwyczajni i wspierający posiadają bierne i czynne prawa wyborcze w
walnym zebraniu
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21. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:
1) Śmierci członka.
2) Wykluczenia na skutek orzeczenia Zarządu:
a) W przypadku, kiedy członek stowarzyszenia narusza przepisy statutu oraz uchwał
stowarzyszenia lub w jakikolwiek inny sposób działa na jego szkodę.
b) Za brak aktywnej działalności w pracach Stowarzyszenia.
c) Na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich za okres powyżej 12 miesięcy.
3)Zrzeczenia się członkostwa, co następuje w formie pisemnej.
22. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie
do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od przedmiotowej uchwały.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
23. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.
24. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego
Zebrania należy:
a) Wybór, odwołanie i uzupełnienie składu Zarządu,
b) Wybór, odwołanie i uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej,
c) Udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,
d) Ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
e) Nowelizacja statutu Stowarzyszenia,
f) Rozpatrywanie całokształtu działania Stowarzyszenia, w tym wniosków i sprawozdań
przygotowanych przez władze Stowarzyszenia, jak i wnioski i postulaty zgłaszane
przez poszczególnych członków,
g) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
h) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
25. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków jest osoba wybierana na początku
każdego zebrania.
26. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
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27. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
28. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
29. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
30. Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek
co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
31. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia z wyjątkiem zmiany Statutu i
rozwiązania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków zwyczajnych. Głosowanie jest jawne.
32. Dopuszczalny jest udział członków w Walnym Zebraniu, ze wszystkimi prawami, za
pomocą środków zdalnej komunikacji elektronicznej, zapewniającej stałą i sprawną
łączność w obie strony.
33. Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje
Przewodniczący Walnego Zebrania.
34. Zarząd, jako organ wykonawczy powoływany jest przez Walne Zgromadzenie na
okres trzech lat i składa się z dwóch do pięciu osób.
35. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zgromadzeniem.
36. Inne kompetencje Zarządu to:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) przyjmowanie subwencji, dochodów z działalności gospodarczej, darowizn, spadków i
zapisów,
h) zwoływanie Walnego Zebrania,
i) ustalanie wysokości składek i terminu ich wnoszenia,
j) powoływanie agend i zatwierdzanie ich regulaminów. Powoływanie dyrektorów
agend,
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k) przyjmowanie i skreślanie członków.
37. W skład Zarządu wchodzą, co najmniej:
a) Prezes,
b) Wiceprezes.
38. Uchwały o powołaniu członków Zarządu, bądź jego odwołaniu zapadają większością
2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Posiedzenia
Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
39. Decyzje i uchwały Zarządu 3 – 5-osobowego zapadają na posiedzeniu zwykłą
większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa.
40. Decyzje i uchwały Zarządu 2-osobowego zapadają na posiedzeniu jednogłośnie.
41. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia
statutu stanowią inaczej. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w formie
głosowania w trybie obiegowym, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na
tą formę głosowania.
42. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes Zarządu
Stowarzyszenia lub – pod jego nieobecność – wskazany przez Zarząd członek
Zarządu.
43. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję bezpłatnie.
44. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza.
45. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
46. Komisja Rewizyjna realizuje swoje uprawnienia w drodze uchwał zapadających na
posiedzeniu Komisji zwykłą większością głosów.
47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania
Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
f) pełnienie roli sądu koleżeńskiego.
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48. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
ROZDZIAŁ VI
RADA PROGRAMOWA
49. Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia
utworzona jest Rada Programowa.
50. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i/lub prawne , które spełniają
jeden z poniższych warunków:
a) wspierają działalność Stowarzyszenia i/lub są członkami wspierającymi,
b) posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi
Stowarzyszenia,
c) swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d) cieszą się autorytetem społeczności lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.
51. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
a) Zarząd Stowarzyszenia
b) osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
52. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Zarząd.
53. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz do roku.
Udział członków Rady Programowej w zebraniu jest możliwy za pomocą środków
zdalnej komunikacji elektronicznej, zapewniającej stałą i sprawną łączność w obie
strony.
54. Zarząd może zostać zobowiązany do zwołania i zorganizowania posiedzenia Rady
Programowej pisemnym wnioskiem popartym przez co najmniej trzy osoby
wchodzące w skład Rady Programowej.
55. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Wnioski i opinie
winny być przedstawiane na Walnym Zebraniu lub Zarządowi w formie pisemnej.
56. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia
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ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE
57. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) Składki członkowskie,
b) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będące w
użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) Darowizny, spadki, zapisy,
d) Dotacje i subwencje,
e) Zbiórki z imprez publicznych, aukcji i inne wpływy z działalności statutowej,
f) Wpływy z działalności gospodarczej,
g) Dochody z ofiarności publicznej,
h) Inne.
58. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących.
59. Uprawnionymi do reprezentowania stowarzyszenia oraz dokonywania czynności
prawnych, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia, są
dwaj członkowie zarządu, działający łącznie.
60. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku
bankowym Stowarzyszenia.
61. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami.
62. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
ROZDZIAŁ VIIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
63. Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają większością 2/3
głosów Walnego Zebrania Członków, wyłącznie na wniosek Zarządu, przy obecności,
co najmniej 2/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
64. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
65. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
66. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 10.11.2020.
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