Statut
Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 1. Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych, zwany dalej PKWSE, jest stowarzyszeniem
działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach obowiązującego w Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadającym osobowość prawną.
Art. 2. PKWSE jest stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, dobrowolnym, samorządnym
i trwałym.
Art. 3. Terenem działania PKWSE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego zarządu
jest miasto stołeczne Warszawa.
Art. 4.1. PKWSE może być członkiem międzynarodowego stowarzyszenia o nazwie „Conseil
Internatonal des Grands Réseaux Electriquesr zwanego dalej CIGRE. Szczegółowe zasady
członkostwa PKWSE w CIGRE określi regulamin uchwalony przez członków PKWSE.
2. PKWSE może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
Rozdział 2
Cele, formy i metody działania
Art. 5. Celem PKWSE jest ułatwianie wymiany wiedzy technicznej i informacji dotyczących
wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej przy wysokich napięciach, szczególnie w następujących dziedzinach:
a) elektryczne aspekty wytwarzania energii elektrycznej,
b) budowa i działanie stacji elektroenergetycznych i związanego z nimi wyposażenia,
c) budowa, izolacja i funkcjonowanie linii elektrycznych wysokiego napięcia,
d) tworzenie systemów elektroenergetycznych i ich funkcjonowanie oraz zabezpieczanie.
Art. 6. PKWSE realizuje swoje cele przez:
a) propagowanie i utrzymywanie współpracy i wymiany informacji między
specjalistami działającymi w placówkach naukowo-badawczych, administracji
państwowej i terenowej, przemyśle, instytucjach oświatowych i innych,
b) organizowanie zespołów studialnych oraz udział w pracach badawczorozwojowych prowadzonych przez Komitety Studiów CIGRE,
c) nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze stowarzyszeniami działającymi
w pokrewnych dziedzinach,
d) organizowanie odczytów, seminariów i zebrań dyskusyjnych oraz konferencji tak
krajowych jak i międzynarodowych,
e) prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności z wykorzystaniem struktur CIGRE.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 7. Członkami PKWSE mogą być osoby fzyczne oraz prawne, zainteresowane realizacją
statutowych celów stowarzyszenia.
Art. 8. W skład PKWSE mogą wchodzić:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie wspierający.
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Art. 9. 1. Członkami zwyczajnymi PKWSE mogą zostać pełnoletnie osoby fzyczne. Obok
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej członkami zwyczajnymi mogą być także cudzoziemcy nie
zamieszkujący stale na terytorium Polski.
2. Członkami wspierającymi PKWSE mogą zostać osoby prawne takie jak np.
przedsiębiorstwa państwowe, społeczne i prywatne, zarówno przemysłowe jak i handlowe,
instytuty lub ośrodki naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe oraz edukacyjne, jednostki
administracji państwowej, agendy rządowe, stowarzyszenia naukowe lub techniczne.
Art. 10.1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Rada Zarządzająca PKWSE na
podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wolę przystąpienia do PKWSE.
2. Od uchwały Rady Zarządzającej o odmowie przyjęcia w poczet członków PKWSE
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od
otrzymania powiadomienia o odmowie.
Art. 11. Członkowie zwyczajni PKWSE mają prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
b) głosowania i kandydowania podczas wyborów do władz PKWSE,
c) wysuwania kandydatur podczas wyborów do władz PKWSE,
d) zgłaszania postulatów do władz PKWSE,
e) uczestniczenia we wszystkich formach działalności PKWSE zgodnie
z obowiązującymi regulaminami.
Art. 12. Członkowie wspierający PKWSE mają prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
b) zgłaszania postulatów do władz PKWSE,
c) uczestniczenia we wszystkich formach działalności PKWSE zgodnie
z obowiązującymi regulaminami.
Art. 13. Funkcje z wyboru członkowie PKWSE pełnią honorowo.
Art. 14. Członkowie zwyczajni oraz wspierający są zobowiązani do wnoszenia corocznych opłat
członkowskich w wysokości ustalonej przez Radę Zarządzająca i podawanej członkom do
wiadomości co najmniej na 2 miesiące przed terminem płatności.
Art. 15.1. Członkowie PKWSE, a szczególnie członkowie zwyczajni, powinni uczestniczyć
w realizacji statutowych celów PKWSE i we współpracy międzynarodowej prowadzonej przez
PKWSE.
2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień Statutu,
b) terminowego regulowania opłat członkowskich,
c) czynnego udziału w pracach studialnych,
d) uczestniczenia w dyskusjach naukowo-technicznych w określonych zespołach
studiów,
e) czynnego udziału w przygotowaniu materiałów i referatów, sympozjów
i konferencji krajowych i międzynarodowych.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień statutu,
b) terminowego regulowania opłat członkowskich.
Art.16.1. Członkostwo PKWSE, członka zwyczajnego lub wspierającego, ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej do Rady Zarządzającej,
b) zgonu członka zwyczajnego,
c) skreślenia z listy członków uchwałą Rady Zarządzającej z powodu zaprzestania
wnoszenia corocznej opłaty członkowskiej, pomimo pisemnego upomnienia,
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d) wykluczenia uchwałą Rady Zarządzającej za rażące naruszenie Statutu PKWSE lub
działanie na szkodę PKWSE, albo w związku ze skazaniem za karę utraty praw
publicznych,
e) ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej członka wspierającego.
2. W przypadkach uchwały Rady Zarządzającej o skreśleniu członka z listy lub o wykluczeniu art. 10 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Organizacja PKWSE

Art. 17. Organami PKWSE są:
a) Walne Zebranie – jako najwyższa władza stowarzyszenia,
b) Rada Zarządzająca – będąca zarządem stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna – stanowiąca organ kontroli wewnętrznej.
Art.18.1. Walne zebranie członków PKWSE rozstrzyga ostatecznie o wszystkich sprawach
należących do zakresu działania stowarzyszenia, wynikających z realizacji jego celów
statutowych, w tym w szczególności:
a) wytycza ogólne kierunki działalności stowarzyszenia,
b) podejmuje uchwały dotyczące Statutu PKWSE i rozwiązania stowarzyszenia,
c) analizuje i akceptuje działalność Rady Zarządzającej i Komisji Rewizyjnej, w tym
udziela absolutorium Radzie Zarządzającej,
d) wybiera Radę Zarządzającą i Komisję Rewizyjną,
e) podejmuje uchwały w innych sprawach, które zgodnie ze statutem zostały
włączone do porządku obrad,
f) rozpatruje odwołania od uchwał Rady Zarządzającej w sprawach członkostwa,
g) podejmuje decyzje dotyczące porządku dziennego Walnego Zebrania oraz
sposobów przeprowadzania głosowań.
2. Walne Zebranie jest zwoływane na wniosek Rady Zarządzającej nie rzadziej niż co 4
lata.
3. Z inicjatywy własnej Rady Zarządzającej, bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
albo 1/4 członków PKWSE, zwoływane jest przez Radę Zarządzającą Nadzwyczajne Walne
Zebranie w terminie najpóźniej trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
4. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
a członkowie wspierający z głosem doradczym.
5. Walne Zebranie podejmuje uchwały tylko w tych sprawach, które na wniosek Rady
Zarządzającej zostały umieszczone w proponowanym porządku dziennym Zebrania i podane
w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. Jeżeli z inicjatywą podjęcia jakiejś sprawy
wystąpi co najmniej 10 członków, to Rada Zarządzająca ma obowiązek umieszczenia tej
sprawy w proponowanym porządku dziennym Zebrania.
6. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykła większością głosów uczestników
głosowania, przy czym w przypadku równowagi decyduje głos Przewodniczącego Walnego
Zebrania.
7. Uchwały Walnego Zebrania odbywanego w pierwszym terminie są ważne, gdy
w głosowaniu uczestniczy nie mniej niż połowa wszystkich członków uprawnionych do
głosowania. Uchwały Walnego Zebrania odbywanego w drugim terminie są ważne bez
względu na liczbę osób uczestniczących w głosowaniu.
8. Walnemu Zebraniu przewodniczy Przewodniczący PKWSE lub, gdy jest to niemożliwe,
członek Rady Zarządzającej wybrany przez tę Radę.
9. Protokół Walnego Zebrania podpisuje Przewodniczący Zebrania.
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Art. 19.1. Walne Zebranie wybiera Radę Zarządzającą złożoną z członków zwyczajnych PKWSE
w liczbie od 9 do 12 osób. Decyzję o liczebności wybieranej Rady podejmuje Walne Zebranie.
2. Wybór Rady Zarządzającej następuje w wyniku głosowania na kandydatów
przedstawionych przez Przewodniczącego Walnego Zebrania a zgłoszonych przez członków
zwyczajnych PKWSE oraz ustępującą Radę Zarządzającą. Kandydatury powinny być zgłoszone
nie później niż na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i podane do wiadomości
członków. Głosowanie jest tajne. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
3. Kadencja członka Rady Zarządzającej wynosi 4 lata i może być ponawiana.
4. Walne Zebranie wybiera trzyosobową Komisję Rewizyjną spośród członków
zwyczajnych PKWSE, uczestniczących w Walnym Zebraniu. Sposób zgłaszania kandydatów do
Komisji Rewizyjnej oraz formę głosowania ustala Walne Zebranie.
5. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata i może być tylko jeden raz
ponowiona.
6. W przypadku ustąpienia członka Rady Zarządzającej lub członka Komisji Rewizyjnej
w trakcie kadencji, organy te mogą uzupełnić swój skład przez dokooptowanie co najwyżej
trzech członków do Rady Zarządzającej oraz tylko jednego członka do Komisji Rewizyjnej.
Art. 20.1. Rada Zarządzająca jest organem inicjującym i koordynującym działalność PKWSE,
jego Sekretariatu oraz Zespołów Studiów. Do kompetencji Rady Zarządzającej należy:
a) organizowanie Walnych Zebrań PKWSE,
b) dbanie o odpowiedni skład członków PKWSE,
c) inicjowanie i koordynowanie pracy Zespołów Studiów PKWSE,
d) rozpowszechnianie w kraju wyników prac oraz materiałów konferencji,
sympozjów i innych działań w dziedzinach dotyczących statutowych celów
PKWSE,
e) inicjowanie i koordynowanie współpracy PKWSE z innymi stowarzyszeniami
krajowymi i zagranicznymi w dziedzinach określonych Statutem,
f) nadzór nad prowadzeniem przez Sekretariat PKWSE spraw formalnych i fnansowych, związanych z działalnością PKWSE,
g) ustalanie wysokości opłat członkowskich,
h) opracowywanie i podejmowanie uchwał w sprawie rocznych preliminarzy
wpływów i wydatków,
i) zatwierdzanie, w formie uchwały, rocznych sprawozdań fnansowych,
stowarzyszenia i o przeznaczeniu dodatniego wyniku fnansowego,
j) przyjmowanie w skład PKWSE nowych członków oraz skreślanie lub wykluczanie
ze składu członków PKWSE,
k) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz oraz zarządzanie majątkiem
stowarzyszenia.
2. Rada Zarządzająca wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy te same funkcje pełnią dla całego PKWSE.
3. Rada Zarządzająca, spośród członków zwyczajnych powołuje i odwołuje Sekretarza,
który pełni tę funkcję również dla całego PKWSE.
4. Sekretarz wchodzi z urzędu w skład Rady Zarządzającej i ma w niej głos stanowiący.
5. Rada Zarządzająca odbywa co najmniej 2 posiedzenia w ciągu roku. Posiedzeniom
przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący PKWSE. W wyjątkowych przypadkach
przewodnictwo posiedzenia Rady Zarządzającej może objąć jej członek, wybrany przez tę
Radę.
6. W posiedzeniach Rady Zarządzającej mogą uczestniczyć bez prawa głosowania osoby
zaproszone, nie będące jej członkami.
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7. Na posiedzeniach Rady Zarządzającej są rozważane sprawy wynikające z jej
statutowych kompetencji oraz zgłoszone przez członków Rady jak również wniesione przez co
najmniej 10 członków zwyczajnych lub co najmniej 2 członków wspierających PKWSE. Rada
Zarządzająca podejmuje uchwały zwykłą większością głosów uczestników głosowania. W
przypadku równowagi głosów decydujący jest głos przewodniczącego posiedzenia.
Warunkiem ważności głosowania w Radzie Zarządzającej jest uczestnictwo w nim co najmniej
połowy członków Rady.
8. W sprawach pilnych Przewodniczący Rady Zarządzającej może podjąć decyzję
o poddaniu pod głosowanie uchwały drogą głosowania elektronicznego.
Art. 21.1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli stowarzyszenia. Do
kompetencji Komisji należy:
a) przeprowadzanie dorocznej kontroli działalności stowarzyszenia i sporządzanie na tej podstawie wniosków i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu oraz
Radzie Zarządzającej,
b) przeprowadzanie, w miarę potrzeby, doraźnej kontroli poszczególnych dziedzin
działalności stowarzyszenia,
c) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium
Radzie Zarządzającej.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, który kieruje pracami
Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej, na wniosek jej Przewodniczącego, mogą brać udział
w posiedzeniach Rady Zarządzającej z głosem doradczym.
4. Warunkiem ważności uchwał i wniosków Komisji Rewizyjnej jest ich podejmowanie
w pełnym składzie Komisji zwykłą większością głosów.
Rozdział 5
Zespoły Studiów PKWSE
Art. 22. Zespoły Studiów PKWSE są tworzone z inicjatywy członków PKWSE i za zgodą Rady
Zarządzającej. Zakres i formy działalności Zespołów Studiów określi regulamin uchwalony
przez Radę Zarządzającą.
Art. 23. Członkami Zespołów Studiów mogą być członkowie zwyczajni PKWSE, przedstawiciele
członków wspierających PKWSE, jak również z głosem doradczym osoby nie będące członkami
PKWSE, przy czym liczba tych ostatnich nie może przekraczać 1/3 składu Zespołu. Członek
PKWSE może uczestniczyć w więcej niż jednym Zespole Studiów.
Art. 24.1. Zespoły Studiów mogą organizować:
a) zebrania służące wymianie informacji na tematy prowadzonych studiów,
planowaniu prac i sprawozdawczości oraz innym sprawom organizacyjnym
Zespołów,
b) kolokwia, z udziałem zaproszonych ekspertów nie będących członkami
Zespołu, służące szczegółowym dyskusjom technicznym,
c) sympozja, ogólnie dostępne, służące szerokiej wymianie informacji na tematy
dotyczące działalności więcej niż jednego Zespołu Studiów.
2. Organizowanie przez Zespoły Studiów zebrań, kolokwiów i sympozjów w ramach
współpracy międzynarodowej musi być frmowane przez PKWSE i wymaga akceptacji oraz
współdziałania Rady Zarządzającej.
Rozdział 6
Finanse związane z działalnością PKWSE
Art. 25. Środki fnansowe PKWSE pochodzą z:
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a) corocznych opłat członkowskich,
b) subwencji, darowizn i zapisów,
c) wpływów związanych z własna działalnością.
Art. 26. Środkami fnansowymi dysponuje Rada Zarządzająca przeznaczając je na realizację
celów statutowych PKWSE i przestrzegając zasad dobrego gospodarowania.
Art. 27. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu PKWSE wymagane są podpisy
dwóch członków Rady Zarządzającej, w tym Przewodniczącego, lub Wiceprzewodniczącego,
lub Sekretarza.
Art. 28. Działalność fnansowa stowarzyszenia jest prowadzona w okresach rocznych,
odpowiadających latom kalendarzowym. Działalność ta jest kontrolowana przez Komisję
Rewizyjną.
Rozdział 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie stowarzyszenia
Art. 29. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania PKWSE mogą
być podjęte tylko większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
Art. 30. W przypadku likwidacji stowarzyszenia w wyniku uchwały Walnego Zebrania,
likwidatorem jest Rada Zarządzająca PKWSE, a w przypadku gdy jest to niemożliwe  komisja
likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie.
__________________________________

Niniejszy statut został uchwalony przez członków-założycieli Stowarzyszenia, które w dniu 20 września 1994 r., postanowieniem
Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nazwą „Polski Komitet Wielkich Sieci
Elektrycznych”.
Zmiany w statucie, uchwalone przez Walne Zebranie w dniu 10 czerwca 2015 r., zostały zarejestrowane postanowieniem Sądu
Rejonowego w dniu 28 listopada 2017 r.
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