
 

 

 
 

 
 

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tekst jednolity uwzględniający zmiany  

uchwalone na walnym zebraniu członków ZEW 

w dniu 26 sierpnia 2019 r. w Białymstoku 



 

 Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

  

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Związek Elektro-Wykonawców, zwane w skrócie ZEW. 

2. Związek Elektro-Wykonawców jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze 

naukowo-technicznym, działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. 

3. Związek Elektro-Wykonawców stanowi dobrowolne stowarzyszenie osób fizycznych 

związanych z projektowaniem i wykonawstwem instalacji elektrycznych oraz sieci 

elektroenergetycznych, jak również osób, których działalność zawodowa wiąże się z 

szeroko rozumianym elektro-wykonawstwem, a także osób prawnych zainteresowanych 

jego działalnością.   

§ 2 

1. Związek Elektro-Wykonawców prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego.  

2. Dla realizacji celów statutowych ZEW może działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Siedzibą Związku Elektro-Wykonawców jest Białystok. 

  

§ 3 

Związek Elektro-Wykonawców jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość 

prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego 

statutu.  

§ 4 

1. Związek Elektro-Wykonawców opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

2. Związek Elektro-Wykonawców może prowadzić działalność gospodarczą służącą 

realizacji celów statutowych, z której dochody przeznacza na te cele. Działalność 

gospodarcza może być prowadzona w ramach ZEW lub poprzez powołane w tym celu 

inne podmioty, zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności gospodarczej. 

3. Związek Elektro-Wykonawców może tworzyć związki stowarzyszeń. 

 

§ 5 

1. Godłem Związku Elektro-Wykonawców są stylizowane litery ZEW na białym tle, z 

umieszczoną po prawej stronie nazwą stowarzyszenia: Związek Elektro-Wykonawców. 

Wzorzec godła jest umieszczony na okładce statutu.  

2. Za zasługi dla Związku Elektro-Wykonawców lub szeroko pojętego elektro-

wykonawstwa mogą być przyznawane wyróżnienia oraz nadawana godność członka 

honorowego. 

 

Rozdział II 

Cele Związku Elektro-Wykonawców i sposoby ich realizacji 

  

§ 6 

Celem Związku Elektro-Wykonawców jest: 

a) inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej oraz działanie na rzecz 

rozwoju elektryki związanej z projektowaniem oraz wykonywaniem instalacji i sieci 

elektrycznych;  

b) oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektoinstalacyjnych; 



c) działanie na rzecz gospodarki energetycznej kraju w zakresie przetwarzania, przesyłania, 

dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; 

d) popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz 

energii elektrycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę przeciwporażeniową 

i przeciwpożarową; 

e) doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej elektryków; 

f) rozpowszechnianie kultury technicznej i ekologicznej; 

g) integrowanie środowiska osób związanych z szeroko rozumianym elektro-

wykonawstwem oraz tworzenie przyjacielskich więzi pomiędzy członkami 

stowarzyszenia; 

h) rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy osobami związanymi z szeroko 

rozumianym wykonawstwem instalacji i sieci elektrycznych; 

i) propagowanie wiedzy technicznej z zakresu szeroko rozumianego elektrowykonawstwa. 

  

§ 7 

Związek Elektro-Wykonawców swoje cele realizuje przede wszystkim poprzez: 

a) monitorowanie i analizę zagadnień prawnych oraz naukowo-technicznych z zakresu 

szeroko rozumianego wykonawstwa instalacji i sieci elektrycznych; 

b) współpracę z samorządami, organizacjami zawodowymi oraz z innymi stowarzyszeniami; 

c) wykonywanie i opiniowanie prac związanych z szeroko rozumianym elektro-

wykonawstwem; 

d) organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, kursów i wykładów, egzaminów oraz 

nadawanie uprawnień zawodowych; 

e) prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności: badanie jakości energii 

elektrycznej, rzeczoznawstwo, doradztwo;  

f) ułatwianie członkom dostępu do informacji naukowych i technicznych oraz korzystania z 

nowoczesnych technik informacyjnych; 

g) organizowanie narad, odczytów, wystaw, wycieczek, poradnictwa technicznego i 

działalności klubowej; 

h) dbałość o przestrzeganie zasad etycznego postępowania; 

i) promocję zatrudnienia i aktywizację elektryków pozostających bez pracy; 

j) organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej; 

k) podejmowanie działań w przypadkach naruszenia interesów zawodowych i materialnych 

członków Związku Elektro-Wykonawców; 

l) współpracę ze środowiskiem naukowym. 
  

 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki członków Związku Elektro-Wykonawców 

  

§ 8 

1. Członkami Związku Elektro-Wykonawców mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. W Związku Elektro-Wykonawców wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa: 

a) zwyczajne, 

b) wspierające,  

c) honorowe. 

 

§ 9 

1. Członkami zwyczajnymi Związku Elektro-Wykonawców mogą być: 



a) osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona wiąże się z 

elektryką, 

b) studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką, 

c) technicy wszystkich dziedzin elektrotechniki, 

d) absolwenci średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o 

specjalnościach związanych z elektryką, 

e) inne osoby, których działalność zawodowa wiąże się z elektryką oraz osoby, których 

osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz Związku Elektro-

Wykonawców uzasadniają przyjęcie. 

2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkostwa, na 

podstawie uchwały Zarządu Związku. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku Elektro-

Wykonawców lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie – 

w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia – do Walnego Zebrania Członków. 

Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

§ 10 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz ZEW, 

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności ZEW, 

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez ZEW, 

d) zgłaszania wniosków co do działalności ZEW, 

e) ubiegania się o tytuł specjalisty, rzeczoznawcy i wykładowcy Związku Elektro-

Wykonawców. 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

a) brania udziału w działalności Związku Elektro-Wykonawców i realizacji jego celów, 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz ZEW, 

c) przestrzegania zasad etycznego postępowania, 

d) regularnego opłacania składki członkowskiej. 

3. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek: 

a) śmierci członka,  

b) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

c) wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

- łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Związku Elektro-Wykonawców, 

- nie płacenia składek za okres trzech miesięcy, 

d) na pisemny wniosek dziesięciu członków ZEW, 

 

§ 11 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Związku 

Elektro-Wykonawców. Zarząd ZEW może określić minimalną wysokość pomocy 

finansowej.   

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu. 

 

§ 12 

1. Członek wspierający ma prawo do: 

a) udziału, z głosem doradczym, w działalności statutowej ZEW. Członkowie 

wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

b) udziału w imprezach naukowo-technicznych organizowanych przez ZEW, 



c) korzystania z pomocy Związku Elektro-Wykonawców w zakresie podwyższania 

kwalifikacji zawodowych swojego personelu, 

d) korzystania z pomocy ZEW w ochronie praw i interesów zawodowych, 

e) korzystania z pomocy ZEW w zakresie doradztwa (w tym: finansowego, technicznego, 

operacyjnego, prawnego), 

f) zgłaszania propozycji do programu działania ZEW, 

g) używania tytułu: „Członek Wspierający Związek Elektro-Wykonawców” przy nazwie 

firmy, 

h) korzystania z innych udogodnień określonych przez Zarząd ZEW. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz ZEW.  

3. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b) skreślenia na mocy uchwały Zarządu, w przypadku nie wywiązywania się z 

zobowiązań wymienionych w § 11. 

 

§ 13 

1. Członkiem honorowym Związku Elektro-Wykonawców może zostać osoba fizyczna, 

która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój elektryki lub ZEW. 

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd na wniosek 10 członków ZEW. 

3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach ZEW, poza tym 

posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

5. Członkostwa honorowego może pozbawić Zarząd na wniosek 15 członków ZEW. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Związku Elektro-Wykonawców 

 

§ 14 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd ZEW, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 15 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku Elektro-Wykonawców. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz na trzy lata przez 

Zarząd ZEW. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków 

co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania poprzez wywieszenie ogłoszenia w 

siedzibie ZEW lub z wykorzystaniem innych środków przekazu informacji. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych ZEW. Wniosek o 

zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony na piśmie 

i zawierać proponowany porządek obrad. 



6. Uchwały Walnego Zebrania Członków ZEW zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest tajne, chyba że 

wcześniej zostanie podjęta uchwała o jawności głosowania. W przypadku braku 

wymaganej liczby członków zwyczajnych, wyznaczany jest drugi termin Walnego 

Zebrania Członków ZEW (po upływie co najmniej 30 minut od pierwszego terminu), przy 

czym uchwały zapadają wówczas większością głosów, bez względu na liczbę głosujących. 

7. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju ZEW, 

b) uchwalanie zmian statutu, 

c) wybór i odwoływanie Zarządu Związku Elektro-Wykonawców oraz Komisji 

Rewizyjnej, 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f) uchwalanie budżetu, 

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku, 

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków ZEW lub jego 

władze, 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku Elektro-Wykonawców i 

przeznaczeniu jego majątku, 

k) uchwalanie zasad etycznego postępowania członków Związku Elektro-Wykonawców. 

 

§ 16 

1. Zarząd ZEW jest powołany do kierowania całą działalnością Związku Elektro-

Wykonawców zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków na okres 3 lat, bez 

ograniczenia liczby następujących po sobie kadencji. 

2. W skład Zarządu ZEW wchodzi prezes i wiceprezes oraz nie więcej niż 8 członków. 

Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

3. Posiedzenia Zarządu ZEW odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

4. Uchwały Zarządu ZEW zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadkach nie cierpiących zwłoki 

głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, bądź za pomocą poczty 

elektronicznej, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu. 

5. Do obowiązków i kompetencji Zarządu ZEW należą: 

a) realizacja celów Związku Elektro-Wykonawców, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań 

finansowych i z działalności Związku Elektro-Wykonawców,  

d) ustalanie zasad gospodarki finansowej i działalności gospodarczej, 

e) uchwalanie wysokości składek członkowskich i wszystkich innych świadczeń na rzecz 

ZEW oraz zasad ich opłacania i podziału, 

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku Elektro-Wykonawców, 

g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku ZEW, 

h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

i) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, honorowych i wspierających ZEW, 

j) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Związku Elektro-Wykonawców. 

6. Do reprezentowania Związku Elektro-Wykonawców na zewnątrz, zawierania umów, 

udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Związku – w 



tym w sprawach majątkowych, upoważniony jest prezes i wiceprezes samodzielnie lub z 

upoważnienia prezesa lub wiceprezesa inni członkowie ZEW. 

§ 17 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Związku 

Elektro-Wykonawców. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym z przewodniczącego oraz sekretarza. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności i sprawozdań Zarządu ZEW, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków ZEW, 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz 

zebrania Zarządu, 

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz ZEW, 

e) ocena rocznych sprawozdań finansowych Związku Elektro-Wykonawców i uchwał 

dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, 

f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 18 

1. Wyboru prezesa i wiceprezesa Związku Elektro-Wykonawców dokonuje Zarząd spośród 

swych członków zwykłą większością głosów. Głosowanie jest tajne, chyba że wcześniej 

zostanie podjęta uchwała o jawności głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga 

głos przewodniczącego obrad. 

2. W przypadku rezygnacji lub niemożliwości pełnienia funkcji przez prezesa Związku 

Elektro-Wykonawców, należy dokonać nowego wyboru na najbliższym posiedzeniu 

Zarządu. 

3. W przypadku rezygnacji, niemożności pełnienia funkcji lub odwołania członka Zarządu 

ZEW, kolejna osoba wybierana jest przez pozostałych członków Zarządu, w wyniku 

głosowania, z pośród członków zwyczajnych ZEW. W razie równości głosów rozstrzyga 

głos prezesa Związku Elektro-Wykonawców. 

 

§ 19 

1. W przypadku, gdy w Związku Elektro-Wykonawców, liczba zarejestrowanych członków 

zwyczajnych przekroczy 100 – Walne Zebranie Członków może być zastąpione Walnym 

Zebraniem Delegatów. 

2. Liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów ustala Zarząd ZWE, proporcjonalnie do 

liczby zarejestrowanych członków na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. 

3. Mandat delegata trwa do czasu wybrania delegatów na następną kadencję. 

4. Delegaci wybierani są na Walnym Zebraniu Członków ZWE w obecności przynajmniej 

1/3 ogólnej liczby członków. Głosowanie jest tajne, chyba że wcześniej zostanie podjęta 

uchwała o jawności głosowania. Członkowie Zarządu ZEW (podczas pełnienia tej funkcji) 

stają się automatycznie delegatami. W przypadku braku na Zebraniu wymaganej 1/3 

liczby członków zwykłych, wyznaczany jest drugi termin Walnego Zebrania Członków 

ZEW (po upływie co najmniej 30 minut od pierwszego terminu), przy czym głosowanie 

odbywa się wówczas bez względu na liczbę głosujących. W przypadku uzyskania równej 

liczby głosów o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski. 

5. W przypadku rezygnacji, niemożności pełnienia funkcji lub odwołania delegata na Walne 

Zebranie Delegatów, na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w 

kolejności uzyskanej liczby głosów. 

 

 

 

 



Rozdział V 

Majątek Związku Elektro-Wykonawców 

 

§ 20 

1. Majątek ZEW powstaje z: 

a) składek członkowskich, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dotacji i ofiarności publicznej,  

d) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej. 

2. Majątek służy do realizacji celów statutowych. 

3. Majątek stanowi wspólną i niepodzielną własność zwyczajnych członków Związku 

Elektro-Wykonawców. Utrata członkostwa nie uprawnia do roszczeń majątkowych. 

4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie ZEW. 

5. ZEW prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 21 

1. Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków lub Walne 

Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Związku Elektro-Wykonawców. 

2. Uchwały zapadają większością, co najmniej 2/3 liczby głosów, przy obecności co 

najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku na 

Zebraniu wymaganej liczby członków zwykłych, wyznaczany jest drugi termin Walnego 

Zebrania Członków (Delegatów) ZEW (po upływie co najmniej 30 minut od pierwszego 

terminu), przy czym głosowanie odbywa się wówczas bez względu na liczbę głosujących. 

3. Projektowane zmiany statutu powinny być podane do wiadomości członków (delegatów) 

nie później, niż na 2 tygodnie przed planowanym terminem Zebrania. 

 

§ 22 

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Związku Elektro-Wykonawców podejmuje Walne Zebranie 

Członków lub Walne Zebranie Delegatów na wniosek, co najmniej połowy członków 

Zarządu, większością co najmniej 3/4 liczby głosów, przy obecności co najmniej 2/3 

liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku na Zebraniu wymaganej 

liczby członków zwykłych, wyznaczany jest drugi termin Walnego Zebrania Członków 

(Delegatów) ZEW (po upływie co najmniej 30 minut od pierwszego terminu), przy czym 

głosowanie odbywa się wówczas bez względu na liczbę głosujących. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Elektro-Wykonawców należy określić 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 23 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy: 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

 


