
 

 
Wyciąg ze Statutu 

 
Polskiej Organizacji Gazu Płynnego  

- Związku Pracodawców 

  
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
1.  „Polska Organizacja Gazu Płynnego - Związek Pracodawców” zwany dalej 

“Związkiem” jest organizacją zrzeszającą pracodawców zajmujących się 
zakupem, rozlewem, dystrybucją gazu płynnego oraz produkcją i obrotem 
urządzeniami służącymi do jego zastosowań, której podstawowym celem 
jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków oraz 
branży wobec organów władzy i administracji państwowej, organów 
samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników oraz  
innych organizacji. 

 
2.  Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą 

Związku jest miasto Warszawa. 
 
3.  Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych lub 

międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz współdziałać z 
podmiotami zagranicznymi w dziedzinie zastosowania i promocji gazu 
płynnego. 

 
4.  Związek działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów ustawy z 

dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr. 55, poz. 
235). 

 
4a. Związek posługiwać się może nazwą w języku angielskim: Polish Liquid Gas 

Association oraz logo z wykorzystaniem tej nazwy. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele i środki działania 

 
5.  Głównym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów 

pracodawców i dystrybutorów gazu płynnego, a także współdziałanie w 
rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjno-prawnych i innych, 
związanych z zastosowaniem gazu płynnego. 
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6.  Podstawowymi zadaniami Związku są: 
a) Prezentowanie problemów organizacyjno-technicznych branży wobec 

władz i instytucji mających wpływ na infrastrukturę związaną ze 
stosowaniem gazu płynnego, a przede wszystkim ustalanie optymalnych 
rozwiązań technicznych i prawnych służących wszechstronnemu 
rozwojowi zastosowań gazu płynnego jako czystego ekologicznie nośnika 
energii. 

b) Działanie na rzecz odpowiedzialnego oraz ekonomicznie opłacalnego 
angażowania się pracodawców w działalność gospodarczą w branży gazu 
płynnego, uwzględniające zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz 
ochroną zdrowia i środowiska; 

c) Działanie na rzecz zapewnienia bezpiecznych i nieszkodliwych dla 
środowiska produktów i usług wspieranych fachową wiedzą techniczną, 
handlową i ekologiczną jak również uczestnictwo w poszukiwaniach i 
rozwoju nowych zastosowań gazu płynnego; 

d) Popieranie wolnej przedsiębiorczości, konkurowania w sposób uczciwy i 
etyczny w ramach obowiązujących przepisów prawa; 

e) Działanie na rzecz poszanowania praw pracowników, zapewniania im 
godnych i bezpiecznych warunków pracy, wspieranie członków w 
utrzymaniu pokoju społecznego i negocjowaniu układów zbiorowych. 

 
7.  Realizacja celów i zadań Związku obejmuje w szczególności: 

a) Opracowywanie wniosków i dezyderatów kierowanych do organów 
administracji państwowej i samorządowej. 

b) Opiniowanie stanowiska w sprawach projektowanych aktów prawnych, 
normatywów i Polskich Norm związanych z gazem płynnym 

c) Uczestniczenie w pracach zespołów ekspertów powoływanych w celu: 
- opracowywania projektów przepisów prawa i innych aktów normatywnych, 
- ustalania zasad polityki z zakresu stosowania gazu płynnego, 
- prowadzenia innych prac z zakresu stosowania gazu płynnego. 

d) Organizowanie konferencji, sympozjów i narad poświęconych problematyce 
gazyfikacji bezprzewodowej. 

e) Inicjowanie opracowań i ekspertyz.  
f) Organizowanie poradnictwa w zakresie techniki oraz problemów 

organizacyjno-prawnych 
g) Popularyzację sprawdzonych rozwiązań krajowych i zagranicznych oraz 

inicjowanie szkolenia i opracowywanie materiałów pomocniczych, 
szkoleniowych, lub instruktażowych.  

 
8.  Przy realizacji celów i zadań, Związek współpracuje z zainteresowanymi 

jednostkami w kraju i za granicą, a w szczególności z: 
a) organami administracji państwowej i samorządowej, 
b) podmiotami nie będącymi członkami Związku a działającymi w branży 
gazowej, 
c) krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i jednostkami 

działającymi w dziedzinie gazyfikacji bezprzewodowej, a przede wszystkim z 
Europejską i Światową Organizacją Gazu Płynnego.  
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ROZDZIAŁ III 

Władze Organizacji 
 
9.  Organami związku są: 

a) Zebranie Plenarne Członków Związku, zwane dalej “Zebraniem Plenarnym”, 
które jest organem stanowiącym i nadzorującym działalność pozostałych 
organów Związku. 

b) Prezydium Związku, które jest organem reprezentującym Związek oraz 
prowadzącym jego sprawy. Prezydium Związku wykonuje uchwały Zebrania 
Plenarnego oraz  stanowi w sprawach dla niego niezastrzeżonych. 

 
10.  Obsługę realizacji zadań statutowych Związku i jego Prezydium prowadzi 

Dyrektor Generalny z pomocą Biura Związku. Dyrektor Generalny wypełnia 
swoje obowiązki w oparciu o uchwały Prezydium i pod kontrolą 
Przewodniczącego Związku. 

 
11.  W celu realizacji zadań statutowych Prezydium Związku może powoływać 

komisje branżowe i zespoły robocze. 
 
 

ROZDZIAŁ  VIII 
Członkowie wspierający Związku 

 
42. Członkiem wspierającym związku może zostać osoba fizyczna, prawna a także 
inna nie posiadająca osobowości prawnej deklarująca pomoc merytoryczną, 
rzeczową lub finansową w realizacji celów Związku. 
 
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 
uchwały Prezydium Związku.  
 
43. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 
wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym, w statutowych 
organach Związku. 
 

 
 


