STATUT
Polskiego Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) i posiada osobowość prawną.
§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest
miasto Lublin.
§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych zrzeszeń
i organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania, jeżeli nie narusza to
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

Rozdział 2
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§4
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Reprezentowanie Laboratoriów, których przedstawiciele są członkami Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami, celem wypracowywania właściwych rozwiązań technicznych, merytorycznych, prawnych i organizacyjnych;
2. Przedstawianie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z
pomiarami emisyjnymi;

3. Kreowanie platformy wymiany doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia, ekspertów i audytorów, w zakresie metod i techniki pomiarów emisyjnych;
4. Wsparcie członków Stowarzyszenia w zakresie poszerzania wiedzy merytorycznej
technicznej oraz wdrażania nowych metod pomiarowych;

i

5. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i podwyższania świadomości ekologicznej członków Stowarzyszenia;

6. Dążenie do ujednolicenia wymagań stawianych laboratoriom przez organa administracji publicznej, instytucje i organizacje.
§5
Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:
1. Występowanie z inicjatywami oraz wnioskami związanymi z działalnością laboratoriów emisyjnych do organów administracji publicznej, instytucji i organizacji;
2. Konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących pomiarów emisji;

3. Udział w opracowywaniu norm dotyczących pomiarów emisyjnych;
4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności akredytowanych laboratoriów
prowadzących pomiary emisyjne, w sytuacji gdy o opinię się zwróci się takie laboratorium lub gdy o opinię wystąpi organ administracji publicznej;
5. Organizacja spotkań i sympozjów mających na celu ujednolicenie wymagań stawianych przez instytucje państwowe w zakresie pomiarów emisyjnych;
6. Podejmowanie działań informacyjnych i szkoleniowych związanych z działalnością
Stowarzyszenia;
7. Organizacja badań międzylaboratoryjnych;
8. Wypracowanie jednolitych kryteriów technicznych mających wpływ na ocenę laboratoriów i lobbowanie w celu ich przyjęcia;
9. Opracowanie tzw. listy dobrych praktyk laboratoryjnych oraz publikowanie spisu
podmiotów spełniających zawarte na niej kryteria;
10. Inspirowanie laboratoriów do podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu świadczonych usług

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
§7
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba z kierownictwa firmy posiadającej akredytowane laboratorium emisyjne oraz posiadająca rekomendację przynajmniej trzech członków Zarządu Stowarzyszenia.
2. Przez pojęcie osób z kierownictwa firmy rozumie się: właścicieli, osoby pełniące funkcje członków zarządu, prokurentów, lub zatrudnione na stanowiskach dyrektorów, zastępców dyrektorów, kierowników ds. jakości, kierowników laboratoriów, kierowników
technicznych.

§8
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia;
2) uczestnictwa w Krajowym Zgromadzeniu Członków i brania udziału w głosowaniu;
3) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego
działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
4) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§9
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek członkowskich;
4) nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.

§ 10
1. Przyjęcia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Deklaracja kandydata zawiera oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto oprócz podania imienia(imion)
i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL.
2. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Krajowego
Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o
decyzji Zarządu.
§ 11
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji;
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do
czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
3) przestania pełnienia funkcji osób z kierownictwa o czym mowa jest w § 7 ust. 2
niniejszego Statutu;
4) utraty akredytacji przez laboratorium, które reprezentuje;
5) likwidacji członka będącego osobą prawną lub ułomną osoba prawną;
6) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej;
7) wykluczenia.
2. Wykluczenia członka następuje w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy
niż 3 miesiące;
2) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem;
3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia
lub godzi w jego dobre imię;
4) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Uchwała Zarządu musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym przed Sądem Koleżeńskim. O treści
uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust.1 pkt 1-5 stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ust.3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3 i 4, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Krajowego Zgromadzenia Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego
powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Krajowego Zgromadzenia Członków jest
ostateczna.
6. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 roku od dnia ustania przyczyny wykluczenia.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do
opłacania składek, a ponadto:
1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer
PESEL;
2) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także
odpis z właściwego rejestru jeśli podlegają wpisowi do rejestru.

3. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez władze Stowarzyszenia.
4. Skreślenie z listy członków wspierających następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej z odpowiednim zastosowaniem § 11 ust.3.

§ 13
Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 14
Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swoich upoważnionych przedstawicieli.
§ 15
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia .
§ 16
Godność członka honorowego nadaje Krajowe Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu
uchwałą podjętą większością ¾ głosów w obecno ści co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania.
§ 17
1. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
2. Członek honorowy ma prawo do udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Uchwała Krajowego Zgromadzenie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w §11 ust.2 pkt 2-4.

Rozdział 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA I ICH KOMPETENCJE
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Krajowe Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.

2. Członkowie organów wymienionych w pkt 2-4 są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru tych nowych organów . Mandaty członków tych organów wygasają po pierwszym Krajowym Zgromadzeniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w
którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka organów wymienionych w ust.1 pkt 2-4 wygasa przed upływem kadencji
z powodu:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
2) pisemnej rezygnacji;
3) odwołania przez Krajowe Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością 2/3
głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członków organów o których mowa w ust. 1 pkt 2-4
przed upływem kadencji Krajowe Zgromadzenie Członków dokonuje uzupełnienia składu
na okres do upływu kadencji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organów o których mowa w ust.1 pkt 2-4 w
sytuacji określonej w ust.3 pkt 2 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na
jego miejsce, chyba, że Krajowe Zgromadzenie Członków postanowi inaczej.
§19
Wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie
wymaga innej większości głosów
§ 20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowe Zgromadzenie Członków, które może być
zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Do kompetencji Krajowego Zgromadzenia
Członków należy:
1) zatwierdzanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2) udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej oraz Sądowi Koleżeńskiemu;
3) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) wybór Prezesa Stowarzyszenia oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Kole
żeńskiego;
5) odwołanie Prezesa Stowarzyszenia oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji tych organów;
6) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu;
7) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o zmianie Statutu;
8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i
zagranicznych;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich i orzeczeń Sądu
Koleżeńskiego;
10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
11) uchylanie uchwał Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 60%
członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
12) uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§ 21
1. Zwyczajne Krajowe Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz na rok. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zgromadzenia
Członków Zarząd zawiadamia swych członków na co najmniej 30 dni przed datą
Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Krajowe Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w
terminie jednego miesiąca od daty wpływu pisemnego wniosku złożonego przez:
1) Komisję Rewizyjną;
2) co najmniej 60% członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zgromadzenia Członków powinien
zawierać uzasadnienie potrzeby zwołania Zgromadzenia i jego cel. Zwołuje je Zarząd
w terminie najpóźniej 8 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami,
dla których został zwołany. Nie dotyczy to terminu Zgromadzenia mającego na celu
zmianę Statutu. Termin tego Zgromadzenia może być dostosowany do terminu opracowania propozycji zmian Statutu.
4.

Zwołując Krajowe Zgromadzenie Członków Zarząd zobowiązany jest wskazać datę,
godzinę oraz miejsce odbycia Zgromadzenia.
§ 22

Zarząd składa się z 3-6 członków, w tym Prezesa i 2 Wiceprezesów, którzy stanowią Prezydium Zarządu.
§ 23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Krajowymi Zgromadzeniami Członków
2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Krajowego Zgromadzenia Członków,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4) przyznawanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego oraz występowanie z
wnioskami do Krajowego Zgromadzenia Członków o przyznanie członkostwa
honorowego,
5) rozpatrywanie innych spraw niezastrzeżonych do decyzji Krajowego Zgromadzenia
Członków.
§ 24
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z uchwalonym przez Zarząd
regulaminem.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz
na kwartał.

§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, którzy spośród siebie wybierają
przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia kontroli działalności
Stowarzyszenia.
3. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności przed Krajowym Zgromadzeniem
Członków oraz jest uprawniona do składania wniosku o udzielenie absolutorium dla
Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej uprawnieni są do brania udziału z głosem doradczym
w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.
§ 26
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw dyscyplinarnych członków
Stowarzyszenia.
3. Postępowanie dyscyplinarne kończy się wydaniem orzeczenia:
1) uniewinniającego członka od stawianych mu zarzutów;
2) nakładającego na członka karę upomnienia lub karę pieniężną w wysokości
nie przekraczającej 5-krotności miesięcznej składki członkowskiej;
3) o umorzeniu postępowania w sprawie.
4. W razie gdy w trakcie prowadzonego postępowania dyscyplinarnego Sąd Koleżeński
dojdzie do wniosku, że dany członek swoim postępowaniem wypełnia treść przepisu
§ 11 ust.2 niniejszego Statutu, Sąd ten odstępuje od wydania orzeczenia w sprawie i
składa wniosek do Zarządu o wykluczenie takiego członka. Przeprowadzone postępowanie dyscyplinarne należy traktować jak postępowanie wyjaśniające o którym
mowa jest w § 11 ust.3 niniejszego Statutu.
5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Krajowego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od pisemnego powiadomienia członka o
treści orzeczenia.
§ 27
Szczegółową organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego określają regulaminy, zatwierdzane przez Krajowe Zgromadzenie
Członków.

§ 28
Wszystkie funkcje we władzach Stowarzyszenia są pełnione społecznie. Do prowadzenia
swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział 5
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 29
1. Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może dysponować majątkiem uzyskanym w drodze:
1) składek członkowskich;
2) darowizn, zapisów i spadków
3) dotacji
4)środków otrzymywanych od sponsorów;
5)dochodów z majątku.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego
roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad
określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu
na członka Stowarzyszenia.
3. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym zawsze Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu.
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Rokiem rozliczeniowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Krajowego
Zgromadzenia Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności
nie mniej niż 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie
ma być przeznaczony jego majątek.

