STATUT
STOWARSZYSZENIA PŁOCKICH NAFTOWCÓW
Rozdział I
§1
1. Organizacja nosi nazwę "STOWARZYSZENIA PŁOCKICH NAFTOWCÓW" dalej zwane stowarzyszeniem
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Płock
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
2. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami kraju
3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania filii oddziałów terenowych i innych jednostek organizacyjnych służących realizacji
celów Stowarzyszenia
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze
działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§3
1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
2. Emblemat ustala Zarząd Stowarzyszenia

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§4
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popularyzacja osiągnięć i zamierzeń rozwojowych branży naftowej w tym głównie PKN ORLEN SA.
2. Współtworzenie sprzyjającego klimatu rozwoju krajowego przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego.
3. Popularyzowanie działalności i efektów PKN ORLEN SA w zakresie ochrony środowiska w regionie płockim i w skali kraju
4. Propagowanie inicjatyw, osiągnięć i zamierzeń przedsiębiorstw, instytucji i spółek pracujących na rzecz lub powiązanych
kapitałowo z PKN ORLEN SA tworzących nowe miejsca pracy .
5. Przekazywanie zarządowi PKN ORLEN SA opinii, odczuć i wniosków środowisk na temat jego działalności, a także wpływu
na życie miasta i województwa.
6. Tworzenie i kultywowanie tradycji więzi miedzy byłą i obecną kadrą kierowniczą.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Zabezpieczenie określonych informacji dla członków na temat działalności i zamierzeń PKN ORLEN SA.
2. Przekazywanie przez członków Stowarzyszenia w swoich środowiskach pozytywnych informacji kształtujących dobry
wizerunek PKN ORLEN SA.
3. Publikacje w TV, radio, prasie o sukcesach i planach płockich naftowców.
4. Współpracę z SiTPCH-em, SITPNiG i innymi organizacjami technicznymi w Płocku i w Polsce dla wspomagania rozwoju
polskiego przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego.
§6
Stowarzyszenie organizuje okresowe spotkania członków zwyczajnych i wspierających dla przedstawienia swoich programów
działania i zebrania uwag dotyczących kierunków zmian.
§7
Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym oraz
komitetom społecznym zasłużonych dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych
§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być - obywatele polscy mający stale miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, którzy pełnili funkcję:
- członków Zarządu Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych,
- członków Zarządu PKN ORLEN SA,
- dyrektorów,
- głównych specjalistów,
- osoby zasłużone dla rozwoju przemysłu rafineryjno - petrochemicznego, które deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa
w wysiłku zmierzającym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§10
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie
pisemnej deklaracji członkowskiej złożonej przez tę osobę.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania, którego decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna.
§11
I. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
2. Prawo uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Prawo noszenia odznaki członkowskiej stowarzyszenia
4. Prawo uczestniczenia w imprezach związanych ze świętami, jubileuszami, uroczystościami zakładowymi oraz sportowymi.
5. Prawo zgłaszania do zarządu Stowarzyszenia uwag, sugestii i opinii o działalności Stowarzyszenia.
II. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
2. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami.
4. Regularnie płacić składki członkowskie.
III. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie, przy czym za szczególnie duży wkład
pracy, mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

§12
I. Utrata członkowstwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
II. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
1. Śmierć członka.
2. Rezygnacja z członkowstwa złożona przez członka na piśmie.
3. Nie usprawiedliwionego zalegania przez członka mimo pisemnego upomnienia z opłatą składek za okres przekraczający 12
miesięcy.
III. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach
1. Prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
2. Popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
IV. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. II pkt 3 i ust. III pkt 1 i 2 Zarząd umożliwia członkowi złożenie
wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
V. Od uchwały Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. II pkt 3 i ust. III pkt 1 i 2 członek Stowarzyszenia może odwołać się
do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o uchwale. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§13
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania lub
siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje pomoc w realizacji jego celów i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez
Zarząd.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§14
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, którą godność tę nada Walne
Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
§15
Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach, imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie a z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV
WŁADZA STOWARZYSZENIA
A. Postanowienia ogólne
§16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§17
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, nie dłużej jednak niż do kolejnego Zwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Wyboru i powołania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu
jawnym lub tajnym na żądanie przynajmniej jednego uprawnionego do głosowania.

§18
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków tych władz.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władz nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków
wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co
najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
4. W razie ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia
składu z tym, że liczba uzupełnień nie może przekroczyć 1/3 składu.
B. Walne Zebranie Członków.
§19
I. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
II. Walne Zebrania są:
1. Zwyczajne
2. Nadzwyczajne
III. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1. Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji.
2. Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia zwłaszcza finansowej.
3. Udzielenie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - Absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
4. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.
5. Wybór Zarządu
6. Wybór Komisji Rewizyjnej
7. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian.
8. Nadanie Członkowstwa honorowego Stowarzyszenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowstwa.
IV. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. III ustala organ lub osoby uprawnione do
żądania zwołania takiego zebrania.
§20
I. Zwyczajne Zebranie jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu.

II. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:
1. Wniosku Komisji Rewizyjnej
2. Pisemnego wniosku co najmniej połowy liczby członków na ostatnie Walne Zebranie.
III. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 15 dni przed jego odbyciem.
§21
I. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia (delegaci oddziałów)
2. Członkowie wspierający i honorowi.
II. Osoby wymienione w ust. I pkt 1 mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze w pkt 2 - głos doradczy.
§22
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, po otwarciu przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia - wybiera Przewodniczącego
Zebrania.
2. Z zebrania wytypowany przez przewodniczącego członek Zarządu sporządza protokół, który podpisują sporządzający i
przewodniczący zebrania.
§23
1. Zarząd składa się z 7 członków. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji i powołać w to miejsce nowego
członka Zarządu do czasu odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§24
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wszakże
wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni
prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
§25
I. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. Realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania.
2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.
3. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustalenia członkowstwa.
4. Kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w
spółkach z udziałem Stowarzyszenia.
5. Ustalanie i nadawanie wyróżnień i odznak honorowych wymienionych w §7.
6. Ustalanie wysokości skladek członkowskich i kontrola ich opłacania.
7. Przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków o nadanie członkowstwa honorowego.
II. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej
niż raz na pół roku.
III. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
C. Komisja Rewizyjna
§26
I. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
II. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
III. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej.
2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3. Przedstawienie Zarządowi protokołów kontroli wraz z wnioskami.
4. Składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§27
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.
§28
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§29
I. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1. Ruchomości będące własnością Stowarzyszenia
2. Środki pieniężna
3. Prawa majątkowe
Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
II. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1. Składek członkowskich
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów
3. Zysków z własnej działalności gospodarczej
§30
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że cały zysk z tej działalności jest przeznaczony na
realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd po
wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§31
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały powziętej
większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§32
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego zebrania powziętej bezwzględną większością głosów
oddanych przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Likwidatorami SA członkowie Zarządu Stowarzyszenia jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majatek przeznacza się na cele określone przez Walne Zebranie.

Statut został przyjęty uchwałą walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 15.09.2001 r.

