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1.

1. Stotłlarzyszenie nosi nazvlę Stowarzyszenie Klaster lnnowac5'jnych Technologii w Wyhvarzaniu'
Stov'iarz5lszenie moze uŻywac r'tazv/y ora.z v{yroŻniającego go znal<u graficznego i oclporrviecjnil<ov'l

2.

językach obcych.
3. Stotvarzyszenie moŻe uŻywac skroconej nazwy
nazv(y

vu

l<tora brzmi:

Klaster lTW.

RD

Stotłlarz},szgilie I(lastei' lnnor,'lac}łnych Technologii w WytwarzaniU, Z\n,alie cialej Stoi',larzirszenletil,
cioi_:i_.],/,ic,ii-ią, tnr',ałą oiganizacją osob fiz,ycznych i prawnych.

jes'i

,Q2

ł

,A

-eiowai_zyszerlie działa na podstawie przepisow ustawy z cjnia 7 kwietrria 19E9 r' pi'a\'/o o
stovvarzyszelliłrcil (t.j' Dz. v z 2001 r. i{r 79 pc:z. 855 z poz]1. zn.) ora.z tliiriejszeEo slt'ruiu i z te3c-l
tytulłu posiada osobovlosc prav/ną'

s4

i,

Sioiłlai_z)lszeiri,: sr,'loii_n cjziałarliem obejm''tje obszar Rzer;zypospolitej Polsl<iej.
g14lych celovy Stowarz5lszenie moŻe provuacjzicaziałalnosc pcza granican-ri

2. Diarealizot'vania

[<.raju'

s5.
Sieozibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

s6.
Stotl'larzyszenie llloZe byc członkienr krajovuych i mięcizynarociow5lch orgar:izacji o tal<inr Samym lub
podobnytn profilu działania.

s7.
Stowarzysze: ie ma prawo uzyvuania pieczęci i oznak zgodnie z obotviąz,;i.ąc,r,lT1i,_lrzepisami.

s8

Stowarzyszenie nroże prowadzic clziałalnosc gospoc!arczą wyłącznie W roznriarach słuzącyclr
realizacji celow statutowych. Cały clochod ztej działaltlościsłr-lzy realizaĄi celow statutowych.

se.
jesi:
Pt7ednliotenr dzialalności gospoclarczej Stowarzyszelria cjla realizacji jego ceIov.l

2.

Produkcja nretalowych vuyrobow gotov,lych, z WYłączenienr lnaszyrr i urządzen (PKD 25),
Procjukcja maszyn i narzędzi meclranicznych (Pl(D 28'4),

Ó.

l-ianclel hurtorvy (Pl<D 46),

1.

i

konrunil<acyjnej, prowadzona W

4.

Sprzeda.z cletaliczna narzędzi technologii infoi_nracyjnej
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47 .4),

5.
6.
7.

Maga'5lnovyanie i działa|nosc usłt-tgov/a V/Spomagająca transpo (Pl<D 52)'

o.

Działalnosc usługowa

o
10.

W},najem i zarządzatrie nieruchonrościami tMasi'lyrni lub WYnajmor,vanytni (Pl<D 68.2),
Działal n oścrach unkowo-ksieg owa ; doradztwo podatkorve (P KD 69'20'Z),

11.

Doracjztwo zv,liązal1e z zarządzeniem (PKD 70-2),

'i:.

]li::lui:-icśĆ'.n", 'a|(i'e:ie alchiie

'13.

Badania naukowe i prace rozlojov're (Pl(D 72)'

.i

Pczostała działa nosć

Działalnosc wydarłlnicza (PKD 58)'

Działalircsc zv'.liąza.tra 7 ol)|_ogra]mo\(al1le n1
działalnosc potviązana (PKD 62)'

..1

l

W

cioradzt\Ą'el'l'l

W

za.l<i_esie infonnatyi<i oi_az

zakresie informacji (PKD 63)'

pi_afesj

|liu:_yi i il_rz;;irierli;

bacia.liie i a,ne'',iz'1tllo!'lii:c-l:e (Pl(D'

otialrla, naul<owa i teclr

4tr
tJ.

V/ynajem i dzierŻavła (Pi(D 77),

16.

Dzie]alnośc zwieFane

'i7.

Pozasz!<olrle fol'my ecjul<acji (PŁ(D 85.5),

,18

Dzi ałal n ość vuspo m age4ąca ed

z

i

organizaĄątargotlv,

u

kacj ę (P

KD

n

w5lstarrv i

E

iczn a ( P I(D 74)'

liongi'esow (FKD 82.30-Z),

5' 6),

Działalnoścorgani zaĄi profesjonain1lcli (PKD 94'12-Z),
Działa!noścpozostałych organizaĄi członkowskich, gclzie inclziej niesklasyfikotłlana (PKD

19.

20.

7\j.
c,"
on
\'-'.
- J.-

s 10.
C:as

trrrvania.

Stowarzyszenia jesi nieograniczony.
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s 11.
Celem Siowarzyszenia jest:
1. Sttlvorzenie sieci wspołpracy przec.lsiębiorstvr, sanrorządr-l terytoi'ialnego, r-rczelni rvyzszyclr

2.
3.

instyiucj i otoczenia biznesu.

zwięt<sże ni e zdoln ościin nowacyj rrych p rzedsiębiorstw w wyiwarzan iu.
Zapewtrienie przepłytvt-l informacji poniięcl:z1l Człon!<aiiri siowat'zyszetria.

i

Wspierairie przedsiebiorczosci oraz tworzenie warurrkow dla s!<r-rtecznej korrercjalizacji
wytliliotv prac bac|aivczycll llczeltli vłyŻszych oraz jecitlostel< t'latl!<orłlo _ baciawczych.
Tworzenie i tnlprowadzanie na ryilek nowyclr procjulitow oraz usług o in nowacyjnym

^

Ą

\J.

7.
Ó.

charakterze.
a po|s

P I-oill ocj

Prolilocja

!<

o p rzelirysł11 r,ąl5ltwo rcze
Stovval'zyszeniłi.

ie g

lrrai_l<i

g

o.

Stwol'zelrie dogoo'tryclr warunkow dla l-ozvi,lojU iilnowacy1liości [li_zeiiryl3{1l
pop

rzez

two rze

n

ie nowoczes

n

ej rifrastru kiu ry teclr
i

s

n

W5liyilo1_czego

icznej.

12.

Por,ivyzsze ceie Siowarzyszenie realizuje poilrzez:

1.

2.

Planorvanie ikoordynorryanie wsi:olnych projel<tow oraz v/)/siepoi'tranie z rrvnioskanri o iclr
ciofinansowanie ze Środl<otv pt-tblicznyclr' W Szczegolności z fundr-lszyl europejsllich.
Pi'onroi'vanie wo.jetłodztlva cloiilośląskiego jako regiot'lt-l pi'z11aznego cila ttlyorzetria
innowac5ljnych przedsiębioi'siw' I'oztłlijania unliejęiirości i reaIizacji proje[<totłl rlv abszarze
p

rze ln

ysłu wyttłlo rczeE o.

Twcr'etlie i utrzynryrlvanie infrasirul<iur5l |263\^.iczej' tecirnicznej, pi_zelilylsłowej.
Dostep cjIa \Ąlszy=i1.,i.h czlolll<ow Stotlvarzyszetiia cio tilspoirlej illfrasti_t-t|<Lr-Ii'y bacjari,czej,

ieclrnicznej, przetl'l5lsłowej i innycil srodkow irwałycl'i orazvneftosci nienlateriainych i prawnych
będ ącyc h V!,laSl'l oScią Stowa t-z5zszeir ia.
Swiadczenie usług doradczych i szkolelriowyiclr.

Ę

P rcrrva.cize

h

n

i

e p orta ir
I

i

n

te

eiovve

i-n

g

o Siolarzy,s zen

ra.

Prowadzenie badan nad introwacyjnymi technologianii.

-7
I

Ó

o.

ol'gailizację kcnfel_encji, szl<oIen, setlrinariotrv, spotl<a
llrawiązanie i rozv.lijanie i<oniai<totv z il-lt'lyt-l-li podinio'iairli i'v ceiuI zapewnienia
czlotrl<onr Siowarz)tszeliia dostepu cio najnowszych osiągniec wiecizy itecilnologii.
D z ał a il c S c |J l_o
o cyj rr ą ltj fZaCZ Stovra: rzys 7 e i'] a'
.
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Członkarni Stowai_z)lszeiria mogą byĆ oscb5l tiz.yczne ora7 osoby prawne, na zasaciach wyniliającilgh 7
tvłascivvych 1:rzepisorv pra\Ą/a powszecirnie obotłliązującego. osol:a prawna l1]oze bl,Ó jeclynie
cz'i o

n

l< i
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Czicn[lowie Stowarzyszenia dzie|ą się na:

1.
2.
3.

I

2
a

.)

Człotl!<otv zv,lyczajnych.

Czło,lkoiv honoroivych.
Człon|<otv vlspierającyclr'

Decyzje w s1lrawie prz\ljęcia do StowaŻyls7ęniu pocjejmuje Zarza,d w cjroc|ze ucl_rwały.
l.lowo pi'zyjeiy członel< oboi,viązany' jesi do opłacenia skłaol<i za ro[<, w l<'iorylrrl został pv\tJę|y, Z
zasirzeŻeniellr $ 16 ust. 2 oraz $ 19 ulst. 3.
Człon[<ierT Zv,tyc7-ajrrylrr Siowa.rzyszenia i]]oże zostac osoba fiz5,ę71r^ posiadaja1ca olr1liłla.ieistrvo
i:cIsl<ie lr-til cttcjzozienriec, ia|<Że lrie nla:.jacy niiejsca zatirie-qz!<aliia natery'toi'iuri1 Ęzęgz1lospcli'tej
Fo!sl<iej, o ile spełnia nasiepujace V/ynlagatria:
a) pcsiada pełnązciolnoścdo cz1lnności pt'awnych ikorzysia z pełni pra.V/ publicziryclr,
b) poclziela cele statuiotłle S'iowarz'ilszenia i ciel<larLrje chec uczesinictwa w ich realizacji,

I

,r/-

i-'l
..til

/

U,\

C) przedstav/i rekomendacje od co najnlniej 1 członka Storłarzyszenia lub jest tvskazany przez
człon l<a ivsp i ei'ajaCe

1-

5
b

g

o,

d) złoŻy cleklarację członkowską.
Człoill<ienr honorowylll lT]oze zosiac osoba iizl1czna, l<tora zasłulzyłasię znacz?po

clla

Stovrrarzyszenia.
Czloil!<ositvo honcl'owe naciaje Zarząd.

Czlolll<ienr wspiei'ającym tnoże zosiac osolra prawna pi'owac!ząca działaInosc W dziedzinie
wyiwarzania oraz innowacyjnych technologii lub pokrewtrej albo prowadząca irrrrą dzialalnośc
zbiezną z celanri i tneiodami działania Stowarzyszenla.
7. Decyzję o przyjęcit-l człotlka wspierajacego podejnluje Zarząd Siol'varzyszeliia. W tal<inl Salll)/ill
trybie ll asiep

r-tje

usian ie członkosiwa czło n ka tł'sp ieraj ącego Stotva rzyszen la.

s

1.
'l

16.

Członkotu'ie zwyczajrri Stowarzyszelria zobowiązalll Są.
a) al<tytłirie uczestniczyc v{ pracaclr Stowarzyszenia cra7 pr7\lczyniac sie cio realizacji jego
celow.
b) 1rl-zesirzegaÓ posianowieIi siaiutu oraz uclrwał wlacjz Stowarzyszetria.
c) regr-ilarnie opłacac sl<łacil<i cz]cil!<oti'sl<ie i'''l'tertiliilie cjo cnia 30 r|larca |<azdego iol<ul,
d) pociac swoj ar-jres e-rnail cio kierowania [<oresponciencji i zawraciairriac Slovuai'zyszeire c
l<azdej zmialrie adresu e-rl]ail. Lisię adresow e-mail prowadzi Zarząd.
Jezeli członl<ieiir zvtyczajnym jest csoba wsl<azana pzez czlonl<a wspierającego' to tal<i czlonek
zwyczajny l_i]oze byc zwoitiion5l ze s[<łade[< przez Zarząd.

Ó

/-

s.t/.

'|.

Człoti|<ovyie zw,vcza.jili Stovlarzyszeiiia i_llają prawo.
a) \^riili1ię;u. i b':lć vrlybie i'anyin do rąlłacjz Stovu,arzilsze nia,

b) Brac uozial z głosein =i.1i61ali=,c!lT] w

C)

s

-ł

1.

VtiaItl,vlil Zebtatiit-l

orga n izcv'ra n Vch pr7 ez Stoiva rzysze nie
t.ici_zysiać z urze,C7eir, śrłliaoczeni polnocy Stowarzyszenia.

Członkowie tłlspierający

wyborczego.

i

olez \\i innych zeillarriacłi

18

llonol'ot'yi Stoityarzyszenia

nie nlają biei_nego i cz5lrrnsEc

pia.V/e]

Członkovilie ws1liel-ający i honorowi Stowarzyszenla lIaJą l]rawo:

e) brać ,-ldział V/ Walnyiir
b)

Zebranir-l

araz W :eblaniac|r Sic'.'varzy3zei,ia z głoseill

cicra.clczynr,
l<orzystac z urząclzen, świaciczen i porl-locy Stowarz1,szenia.

s 1e
I

Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia zobowiązani są:

a)

b)
c)

2

a

.J

al<tytłrtiie

uczestniczyc W pracach Siowarzyszenia oraz pzyczynie'c sie cjo realizac.ii jego

celow.

pi-zesti_zegac posianowie ri sia'tutul oi_az uclrr,valvłłaoz Stovlarzysze lria.

lcoclac sw

j aclres e-nrail do kierowania l<orespondencji i zav,riacjalniac Sicwarzyszelrie

l<azdej zlrrianie adresu e-mail. Listę adresow e-nrail pi'owaclzi Zarzerd.
Czlo n k cwie ws p ie i'aj ący Siow arzy szenia zob owi ąza n i s ą po n acito
regulartrie opłacac sl<ładki człotrl<otłisl<ie w terminie do dnia 30 trrarca kazdego rol<ul,
b) wspiet'ac Siowalzyszellie vu intly s1:osob Ltsta.lony zZarzącieilr S'iovual'zyszeni=..
C'łonl<ov'lie lrolroi-owi Sioriual'zyszenia są zwolriielri z opłacal-'ia sl<łacieli cz|onl<oiłlsl<iclr.
:

a)

s20

o

1. Uirata członkosiwa W Stowarzyszeniu nastepuje w drodze uchwały Zarządu w następujących

przypacll<ach:

a)

śnrierci'uiraiy osobowosci prawnej, uiraty pełnej zdolności do czynnosci prawtry
pozb awien ia

b) z

powocir-t

p

raw

pu b

licznyclr czło n l<a Siovlarzyszen ia.

zalegania

z

opłatą składki rocznej cltuzej niŻ

6

trvywiąz5lwaliia się członka WSlrie[ającego z zade!<lal'ov'larlej poil'locy.

c) z

powodt-t naruszania

miesięc5l

lub

h,

nie

zasacl statuiowych, nieprzestrzegaIlia uchv'lał wlacjz

Stowarz5lszenia lub regulanlinow, a W szczegÓirroŚci nie uczestniczenia w ze!:raniaclr
Stowarzyszenia przez okres dłuIzszy niz jeden rok.
d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
e) dobrowolnej rezygIlacji zgłoszonej na piśnlieZarządowi Siowarzyszenia.
2. od ucilwały Zarządu przysłt-lguje odwołanie w trybie s 36
3. W przypacji<aclr' o ktorycir rnov/a w tlsi. '1 a) i e) Zarząd powinietr podjąć ulclrwafę w sprawie utraiyl
członl<ostwa W ierrninie 30 dni liczonych od, odpowiecjnio, cjnia śnrietci,utraiy osollotvościprawnej,
r-Itrat5l

pełnej zdolności pi^awnej, pozbawienia praw publicznych albo zgłoszenia rezygnacji na

piŚnlie. Jezeli Zarząd nie podejtnie uchrłlał5l1ty niniejsz5łn terl:rinie, członI<ostwo w Stowarzilszenilt
M/ygasa z uplywenr ostatniego dnia. terminu 30 cint.
s 21

Ze Stov,larzys7enia nie mozna wyl<luczyc

członl<a Zarządtt ir-Ib |(onrisji Rev'lizyjnej przecj uprzednii-rr

ociwołaniem iclr ze sl<ładu Za,rządu lt-lb Komisji Rewtzy1ne1'

Rozozlał [1.ł. IYŁA.DZE STOV'JARZ\'$ZEi 'll

,

s22
Wladza;ll i Stcv;a' zilszerlia Są:

1.
2.
3.

Walne Zebranie.
7

arząd

'

Komisja Retvizyjna.

s23

'7

l(acencja członkow Zarządu orazczłonkov'l Konrisji Rewiz5'jnej irwa cztery lata.
$

2zr

Uclrrvaiy vłAadz Stow'arzyszetlia, w tytrr wybcry czlonl<ow Zarządu i Komisji Rewiz51rlej, o iIe sta.'it-tt ni.e
stanotrvi inaczu=j' podejmowane Są tv głosotłlarliu jawnym zwykłą większościągłosoi4l, Vr/ obecności,co
rrajtlrlliej połowyl t-t1:l-atł,nionylgl'l cio głosovL,ania. Zebra.ni lr1ogą uclrwalic głosowanie tajne' W sprawaclr

persolraltlych tajne głosowanie zarząd'za się na wIriosek chociazby jeclneEo członka Siowarzyszenia
upratrunicilego cjo głosowania. Wszysikie uchi,vały są przechowy\Ą/ane r,"l księdze protol<olow.

s25

W

prz;lpad[<t-l nieobecności Co na.jnrniej połoivy Llprav/nion;lg|' cio głosov'lania lla pienvszytlr
prawidłowym zwołanynr ternritlie \A/alnego Zebrania, posiedzenia Zarzadu lub Konlisji Rewizyjnej, 30
tirinui poŹniej nasiepuje drugie zebranie lub posiedzenie, W l<iorym głosorvanie odllyv72 się bez
względu na liczbę obecnych na saIi. Doiylc7yl to takze ołosowan rlv sllratvie v'lyboru członl<ow vl|'adz

Stor"varzyszenia.

s26

1

2

W przypadl<tt usiai:ieiria, odwołania lub śmierci członka Zarzadul lt-tb l'(omisji Revuizyjnej w trakcie
itrvania l<aclencji sl<łacl osobcwy t;lch viłaclz llloże byc r.lzupeliliolly spoŚrocl lliet'v'ybralrycii
kandydaiow, wedłllg l<olejnościLtzyskanych głosov'l. Liczba oso[: r-lzupełnionych tłl ien sposoll, tlie
nloze przekraczac 113 liczby członkow pochodzących z vlylbol'u. Uchwalę w tej sprawie podejnluje
organ, !<iorego oso!ra jest czlon[<ieill' \^\,/ l]l'zypacll<u llielrlozliwosci podjecia ucilr^,iały lub gciy liczba
osoil t-I.ztlpełtrio;lycll tllia.labyl pl'zel<racza'c'1l3 Iiczby czioil!<otłl ciailego organ|-l poclrocizącyc|l z
wyboru' zarządza się nov'le 1ąlybor)'.
Mandai członka Zarząau lub członl<a l(onlisji Rewizyjnej powołanego il'l irakcie tn'lvania kadencji
danego Zarządu lub l(omisji Retłlizyjtiej wygasa rotvt_ioczesnie 7 wygaśnięciemtnallciatovv
pozostałycil

ow Zarze,dLl lt-lb l(oinisji

człon|<

R'evtiz5l.1 ne1.

o 27.

Walne Ze5ranie jest rlajwyzszelwlac|zą Stowarzyszenia.

- 28.

Q

\A/alne Zei:ranie ri'roze nriec clrai'al<iei- zvtyczeiiny lub nadzv,ryczajnit.

s2e
I

Zvłycza1ne Walne Ze!:ratlie zwołt-tje 7arząc przynajniiiiej jeceir ra7 W rol<tt, nie 1lozniej lliz do clilia
30 czenłlca l<azclego rol<u.
N a d zt'.lycz aj n e Wa n e Zeb re.ni e zwoł Lt'j e Zarzerd'.
a) z własrrej inicjaiyv,iy,
b) na wniosel< Komisji Retł'iz5,jnej'
c) na 1risenrirtl vuniosel< co najiiiniej 'Ilzi człoilkcvy Stcwarzyszenia. w tei-rlrilrie 1 nliesiąca od
otr7ynl an ia vi'tł iosI< it.
Wa.lne 7ecre.nie iToze 1lodejtlcwac uclrvrlały tylko i,v spi'awa.cil, dla i<torycli zcs'ia|9 zyilg|;1-.;
pol_ZąCiIlll ;|:i'ad, l|'1ll!61, Z3 V/s;1''scy czlon|<o\Ą,'i'3 q'oVt':a.i_7\/SZe|''lia sł
'-C:ial5l one i]i_l;;lstair','icii: \i,/
obecni rla posiedzetlit-l ivtyraŻą zgodę lla rozszerzelrie poi'ządi<t-l obrac.
l

.>

i

1r.

lrl'acai^,li

Walilego Zebre.nia !<iei'uje |rrze'l,io.JIriczący, a proto!<c|uje Selil-etai'z,

k:azdoi'azcwo pi'zez uczesiiiil<ow Waiiiego Zebranra.

V/5l[i6''-'''''

Zarząd zawiadanlia wszysikich człotr!<otll Stowarzyszenia o ternrirrie i nriejsciI Walrrego Zebrarria
co najmiriej na 14 dtli pized jego terinilreiri i cici'ęcza poi'zacJel< obrad. Ze.lltiadainierrie traste;lltje trv
cl

rodz:e e ektro
I

n

ic

znej.

s3c
Dc l<otirpetencji i obov'liazkow \łalnego Zebrailia ilalezy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

Zmiana -Statttiu' wie;kszoscią2l3 głosow obecIlych na VVa|nynr Ze braniu.

i odwoływanIe członkow 7arządu sposrod l<anoyc|aiÓw 1lrzeclstar.^;ioiiych prze7kow Stowarzysze rr ia.
Wyboi_ i odv"loływanie cz.lcirl<ov'l i(omisji Retluiz}ljnej spośrocjl<andyciatov,i 1lrzecisia,.vioil),clr
pzez czło ir or'nl Stowarz,vsz e il ia.
Rozpairywanie i zaivłierczalrie sJlrarlvozdatl Zarze,ciu i l(omisji Rewizy'1nej.
lulybor
cz.lon

l<

Udzielanie absolutoriunr członkonl Zarządu
Rozpatrywanie odvyołan od uchwa.ł Zarze,du W pi_Zyi]adl<ach cl<t'eslonycl_l w sta'iucie.
Zaiwierdzarrie logotypu i oznaczeri StowarzysTenra.
Poc|ejtllowanie ucllvyałyl yy s1lravllie lii<wicac]i Stor,t'arz;'lszenia' wiekszością 2l3 c|lecilych na
Walnym Zebraniu.
Za.łła,c

s

r.

t]
il
u'i

r-

Zarząd kiei'rrje działalnościąStowarzyszenia

i reprezetltulje je na zev',tnąirz.

ss2
Zarząd składa się z jednej clo 1lięciu oso!:, rłlyllierairyclr 1:rzez Walne Zel:i'anie s;rcśroci członl<otl,l
Siowal-zyszenia lub spoza ich gl'ona' Na sil'lyi'll pierwszyllr posiecizeniu Zarząd zaleznie od liczby
wybranych członl<ow Zarządu W1l[i91'2 odpowiednio ze Swego grona: Pi'ezesa, dwoch Wiceprezesow,
Skarbnil<a i Sekretarza. Podzial stattowisk w Zarząclzie tnoże zostac ustalony lra podsiawie r-tcht'yały
Walnego Zebrania, w iakinr pzyipadku Zarząd nie obsadza stanovyis!< saniodzie inie w stłlcilrr sl<ładzie.

s3s
Czlonkienr7677ardU Siovrarzyszenia nie tiroze byc osoba, l-<tora b),ła sl<azai''la prav/ol11ocn}/i'1l
sądu za przesiępstrvo przecitvko obrotowi gospodarczetnu popełnione z wilry umyslnej.

w5lrol<iel._-l

$ 3zi'

1. Posiecjzer,ia7arządu

ocibyv,,lają się co trajnllliej raz na [<v',at'tał lub cześciejna wtilcsel< Frrezesa L !,.
dwoch Członkovv Zarządu. Zaiłtiaconlienie następuje w ciroclze elektronicznej bezposreclnio co

l<azdego człon ka Zarządu.

2. Uchwala Zarządul

Vr' sprawie niecierpiącej ził.4ol<i może zapaśc rowniez po7a posiedzenien'l
Ze,rządtl, popr7eZ złozenie głosLt na pismie lub ele!<trotricznie. W iiltll pi'z5lpaol<u irvi: głoso,ł,ailia

zarządza Prezes Zarządu, a pod jego nieobecnoŚc Wiceprezes Zarządil, przesyłając człolr!<cirr
Zarządtt pro1]ol''iowarly tel<st uchtvał;,' i ltlyznacząąC terirrin, w ktorylll głos pcwitrien nace.!śc cio
Zerzerdu ora7 Sposob jego złozenia. Nie nadejście głosu V/ V'iyznaczoni/i1'l ieriliinie jest ltrvaz?,ne z"-'
wsirzyirrarrie się ocl głosu. Przez Sprav/ę nie cierpiącą ztłl'lol<i rozunrie się l<azcja Spi_av,/e
vvyirrag-'_cą iozstl'zygilięcia vil tei'tt_iii_iie ki'otsz\,tir triz c''as iiieziledi'ly;ia.z''vołatlie 1:osi:.izci'iia
Zarządul, a W szczegolności sprawę, l<iora grozi niepowe'tov/aną szkocią lub utla'tą zne.czece1
[iorz;l3gi' Ze.sady ocicawania głosotł,w fornrie elel<troiiicznej ol<i'eś|i Zarze,d.

s35

-,

Do l<cril1leiencji i obov,,iązl<ow Zarządu naIezy:
1. Prz51mov'lalrie iiowilch członl<ovu S'tovyarZySZenla.
2' Wykiuczanie członkow Siotrvarzyszenia.
3. Przyjmorł,anie i oclwoływanie człcn|<otv wspierających.
4. Nacjawanie i pozbav',ianie gocinosci człoIr[<a hctrorowego Stovla;'yszenia.
5. 7v,icł5łruanieWa!nych Zebran.
6. Uchwala.rrie bucizetu izaiv,rierci;anie rocznyclr sprawozciarr finanso',rv),ch.
7. Opi-aco'wi'"wanie iirchvvalanie plairo',1; Czia!;ania. Stowarzyrszenia.
B. Sirorząclzatlie roczilych si:rawozcian z gzie,.łalnoŚci Zarządu.

9.

Podejnrowanie decyzji \Ą/e vlszysikicir spra.waclr trie Z?s'irzezcnyclr

Stowarzyrszenia.

dia ilinycil

ol_gano\Ą/

10. Powołanie i usialerrie zasad ftltil<cjoriowania biura Sioiłlarzyszeiria.
11. Przec|rorłyrvanie l<siegi protokołow zzebraLi władz Stowarzysze nia.
12. Ustalanie logot;rpu i oznaczen Stowarzyszenra.
1 3. Usialarlie rlvyso|<cści składek członkowsl<iclr.

s

116

od uchtlvały Zarządu vl spravilie prz51ęcia, wyl<luczenia ze Stowa.i_zyszenia, Przils|ggr.rje odwoła.nie cio
\l/alnego Zebrania. Człotie!< zostaje poinfol'tiiov/any o ltchviale w ciągu cjwoch iygodni oci cliwiii jej
podjecia. Cz]onl<owi przysłt-tguje prav/o odwo!atlia W iertllinie 14 dni oci cia.t), oil-z)llrrania

zarrviadonrienia. Ocivyola.n!e roztraii'uje Walne Zebranie rta najitiizszynl posiecizeniu.
[(oiir is3a. rĘevrizyj

s37

n

a

t(omisja Rewizyjna jest organenr nadzorczym Stowarzyszenia ijest niezaleŻna od Zarządu'

s38
1. Konlisja Rewizyjna sl<łacla się z trzech clo siedmiu osolr wybieranych sposrocl

2.
3

4

Stowarzyszenia lub spoza ich grona.
Członl<owie Konlisji Rervizyjnej rvybierają spośrodsiebie Przewodlliczącego,

członl<otłl

Zasiępcę

i

Sekretarza.
Członek Komisji Rerł,iz}łnej nie moze by jednocześnieczłonkien'l Zarządu.
Członkiem Kornisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie nroze b)'ć ponadto osoba, ktora.
a) pozosiĄe z członkami Zarządtl Stowarzyszenia w stosunl<a.ch pol<rewietistwa, powitrowacttłla
lub podległościZ tyfu1x zatrudnienia.

b) była skazana prav/omocnyn'] wyrokiem sądu
gospodarczen'lu popełnione z winy umyŚlnej.

za przesiępstwo

przeciwl<o obrotovyi

s se.

Posiedzenia t'(omisji Rewiz5,jnej odbywają się co rlajnlniej faZ \rv' rol<u lub częściej na. wniosel<
Przewodlriczącego albo cjr,voch członl< w Komisji Rewizyjnej. Zawiadorrrienie rlastępuje t'l droo'ze

elektt'onicznej bezpośrednio do kazclego członka Kom

ts1I.

s40
Do konlpetencji i obov'liązk w l(omisji Rewizyjnej nalezy:
1 . l(ontrolowan ie przynaj m niej raz v',! roku działalnościStowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarze,du i Walnego Zebrania z vynioskanri wynil<ającymi z l<ontroli.
3. St<iacianie Walnetnu Zebrairiu spra.wozd en ze svrlej dzia.łali-rosci.
4. Zącjanie pisemnych lub ustnygh wyjasnien od Zarządu lub członkow Siowarzylszenia.
s 11.
Czloi_'kor,vie Konlisji Rewizyjnej lr-logą b",ac uąział tv posieczeriach Ze.rządu z głcseiii doi_aclcz5ilł.

RozdziaŁ V. MAJfiT

E

ti ST'OVVARZYSZE

t',!

lA

s42
N4ajątek Stowarzyszenia sta.norlyią sl<ładrriki nabyte w czasie trvi;ania Stou,larzyszenia.

s43
N4ajątek Stowarzyszenia powstaje w szczegolności z(e):

1.

2.
3'
4'
5.

Składek członkorllskich.
Darowizn, subwencji, dotacji.
Dochodov'l ze zbiÓtek, aukcji, przetargow, ofiarnoŚci publiczne)'
Własnej działalnościgospodarczĄ.
Przychodow i dotacji związanych z realizowanynri projel<iami lcadavyczYmi lub rozvuojowynri.

s44
1

N4aj

2

ąiek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celow Stolvarzyszenia olaz na pol<rycie

n yclr koszt vy.
Funduszami i nlajątkiem Stov'la rzyszen ia zarządza Zaząd.
n

iezbęd

3.

Do składania oświadczen woli w imieniu Siowarzyszenia i zaciągatria zobovyiązan rnajątkowych
jak i rlieIllajątkowych upov'lazlriolrych jest dwoclr Członkow Zarządu łącznie, vv tynr Prezes lub
Wiceprezes Zarządu, W prz5lpadku powołania Zarząclu jednoosobowego upowazniony jest
sam oo'zi

el n

ie

P reze

s Zarzadu

s45
1. Stowarzyszenie nie może udzielać

poŻyczel<

stosunku cio człon!<ow Stowa rzyszenia.

izabezpieczac zobowiąza majątkiem organizacji w

2. Posianowienie ustęp 1 dotyczy odpowiednio

pracor,nvnikotv Siowarzyszenia, członk w Zarządu,
z l<torynri pracownicy 1lozosiają w zvrliązl<u nrałze skiln, tv
stosunku pol<rewienstwa lub powinolactwa w linii prostej, ;ookrewienstwa lub powinowactwa w linii
człotrkor,v I'(omisji Rewizyjnej oraz osÓb,

bocznej do cjrugiego stopnia albo są ztviązani z iytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

s46
Zabrarlia się przel<azywania majątku Stowarzyszenia członl<om Zarządu na zasadach innych niz w
io nasiępuje bezpłatnie lr-r!l na

stosun|<lt oo osob tl_zę6161.', \V Szczegolności, jezeli L1rzel(azyv/atlie
: :eferency4 nych vraru nl<ach.

s 47.
Z-abrania się w5t|1orzystyłvania nlajątkt-l Stowarzyszenia na r7ecz członl<otłlZa'rządu pfZez te osoily na
;:asaclaclr innych niz tłl siost-lnku cjo osob trzecich, chyba, że to Wyl(orzysianie Wilni|<a bezposrednio .u
jeonego z celovy statuicw5lch Stovuarzyszenia lub jest konieczne oo sv',ladcŻ]enla p[acy luir innycli
cizia!a zIeconyrc11 przeT Siovuarz5rszenie.

s48
1. Ucl.,,vałę W sprarrlie rozvłiązania Storł'arzyszenia podejmuje Walne Zebranie tvie|<szością2l3
głosow obeciiych na Walnynr Ze|rraniu

2' Uchwała o rozwiązaniu Siowarzyszenia określa sposob
przeznz'Czen ie

m

ajątl<u Stowa rzys'en ia.

lil<wiciacji, osobę

lil<widatora oraz

'1" ,,

I

