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ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CZAS TRWANIA
§ 1.
Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest
dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r., Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego Statutu i uzyskuje osobowość prawną
z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy”.

§ 3.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: SSW.

§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5.
1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami.
2. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych lub zagranicznych
organizacji o podobnych celach i charakterze.

§ 6.
Stowarzyszenie ustanawia się na czas nieograniczony.
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§ 7.
Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem
graficznym i nazwą w zakresie, w jakim jest to zgodne z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
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ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.
1. Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywny udział w tworzeniu i promocja
gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy, a w szczególności społeczeństwa
informacyjnego.
2. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:
1) upowszechnianie wiedzy o nowych technologiach informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT) oraz korzyściach płynących z ich zastosowania
w gospodarce, społeczeństwie i administracji publicznej;
2) promocja rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w oparciu
o

innowacje

produktowe,

procesowe

i

organizacyjne,

w

tym

w dziedzinie zarządzania i marketingu oraz nowoczesnych technologii;
3) propagowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu społeczeństwa
informacyjnego związanych z integracją Rzeczypospolitej Polskiej
z Unią Europejską;
4) wspieranie rozwoju rynku i inwestycji z zakresu ICT i ułatwianie takich
inwestycji;
5) tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji służącej transferowi
nowych technologii i transferowi know–how do sektora małych
i średnich przedsiębiorstw;
6) wspieranie tworzenia lub rozwoju regionalnych strategii innowacji;
7) promocja kształcenia ustawicznego i zwiększanie dostępu do edukacji
na wszystkich poziomach;
8) wzmacnianie współpracy między gospodarką a sektorem badawczo –
rozwojowym;
9) reprezentacja interesów sektora ICT wobec organów państwowych
i samorządowych, innych instytucji oraz osób fizycznych i prawnych;
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10) wspieranie działań organów władzy publicznej oraz innych instytucji
na rzecz modernizacji państwa;
11) zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz wykluczeniu cyfrowemu
w szczególności na obszarach wiejskich;
12) wspieranie

rozwoju

społeczeństwa

informacyjnego

szczególnie

na obszarach wiejskich;
13) promocja bezpieczeństwa w stosowaniu technologii informacyjnych
i komunikacyjnych;
14) promocja dostępu do informacji oraz do Internetu;
15) wspieranie działań mających na celu równouprawnienie kobiet
i mężczyzn w społeczeństwie;
16) prowadzenie działań i promocja w zakresie zrównoważonego rozwoju;
17) dbałość o przestrzeganie standardów etycznych i zawodowych wśród
członków Stowarzyszenia i innych uczestników sektora ICT.
18) [skreślony].

§ 9.
[skreślony]
§ 10.
1. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest następujący:
1) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z);
2) doradztwo

w

zakresie

prowadzenia

działalności

gospodarczej

i zarządzania (74.14.A);
3) zarządzanie

i

kierowanie

w

zakresie

prowadzenia

działalności

gospodarczej (74.14.B);
4) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
(74.87.B);
5) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane (80.42.B);
6) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (91.33.Z).
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2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego
wyżej przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia, wymaga uzyskania
zgody, zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności
może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) promocję

celów

działalności

stowarzyszenia

w

prasie,

a w szczególności Internecie;
2) organizację szkoleń, kursów, warsztatów, wykładów i odczytów dla
członków
i

Stowarzyszenia

prywatnych

oraz

zainteresowanych

innych
m.in.

podmiotów
rozwojem

publicznych

społeczeństwa

informacyjnego;
3) organizację spotkań, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów
i

sesji

naukowych

poświęconych

problematyce

społeczeństwa

informacyjnego;
4) przygotowywanie, prezentację i publikację analiz, ekspertyz, opinii
oraz innych opracowań dotyczących społeczeństwa informacyjnego
i jego uwarunkowań;
5) prowadzenie

działalności

wydawniczej,

reklamowo-promocyjnej,

kulturalnej oraz organizację konkursów;
6) doradztwo, działalność usługową i konsultingową wobec podmiotów
prywatnych i publicznych;
7) udział

w

krajowych

i

międzynarodowych

organizacjach

i stowarzyszeniach o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
8) prowadzenie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach;
9) udział

w przedsięwzięciach

na

rzecz

modernizacji

administracji

publicznej;
10) występowanie do instytucji Unii Europejskiej, władz państwowych
i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w sprawach
związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego;
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11) współpracę z organami państwa, jednostkami samorządu terytorialnego
i organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami;
12) działalność lobbingową, w szczególności na rzecz wprowadzania
nowoczesnych standardów usług dla mieszkańców i modernizacji
administracji publicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych;
13) stworzenie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania
sporów między członkami Stowarzyszenia;
14) przyznawanie nagród branżowych;
15) samodzielne organizowanie badań polskiej społeczności internetowej
i współpraca w tym zakresie z firmami badawczymi;
16) tworzenie i utrzymywanie w Internecie witryn poświęconych tematyce
społeczeństwa wiedzy;
17) monitorowanie zjawisk związanych z technologiami informacyjnymi
i komunikacyjnymi w polskiej gospodarce oraz ich dokumentacja
i analiza;
18)

zbieranie pełnej dokumentacji na temat istotnych informacji
dotyczących nowych technologii oraz udostępnianie takiej dokumentacji
członkom Stowarzyszenia oraz szerszej publiczności, jeśli to będzie
użyteczne.

19) [skreślony]
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU
§ 12.
Stowarzyszenie tworzą:
1) członkowie zwyczajni;
2) członkowie wspierający;
3) członkowie honorowi.

§ 13.
Członkiem

zwyczajnym

Stowarzyszenia

może

zostać

obywatel

polski

lub

cudzoziemiec, także niemający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, spełniający następujące kryteria:
1) jest zainteresowany przedmiotową działalnością Stowarzyszenia;
2) złoży wypełnioną pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta
przez Zarząd;
3) zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.

§ 14.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna (w tym także z
siedzibą za granicą) oraz osoba fizyczna (w tym także niemająca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), która:
1) jest

zainteresowana

przedmiotową

działalnością

Stowarzyszenia,

w szczególności zaangażowana w działania na rzecz promowania
społeczeństwa informacyjnego w Polsce i jego rozwoju;
2) zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową;
3) złoży wypełnioną pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta
przez Zarząd;
4) zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.
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§ 15.
1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, w tym
również

zwyczajnym

członkom

Stowarzyszenia,

w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego
statutowych celów.
2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie
Członków na wniosek Zarządu.
3. Założycielom Stowarzyszenia przysługuje prawo do posługiwania się tytułem
honorowym członka założyciela Stowarzyszenia, tak długo jak pozostają członkami
Stowarzyszenia. Nabycie tytułu jest stwierdzane uchwałą Zarządu.

§ 16.
1. Członkostwo Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 15 ust 2 nabywa się na
podstawie

uchwały

Zarządu

podjętej

po

rozpatrzeniu

złożonego

wniosku

zainteresowanego.
2. Zarząd przygotowuje wzór wniosku (deklaracji) członkostwa zwyczajnego
i wspierającego.
3. Kandydat na członka zwyczajnego składa Zarządowi pisemną deklarację
o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania
postanowień Statutu.
4. O przyjęciu do grona członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd zwykłą
większością głosów.

§ 17.
Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia – z dniem otrzymania
przez Zarząd stosownego oświadczenia złożonego na piśmie, po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
2) śmierci członka Stowarzyszenia (dotyczy osób fizycznych);
3) wykreślenia członka wspierającego Stowarzyszenia z właściwego
rejestru (dotyczy osób prawnych);
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4) z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez trzy
kolejne miesiące – na mocy uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze
Stowarzyszenia, podjętej po uprzednim bezskutecznym upomnieniu
doręczonym pocztą lub drogą elektroniczną;
5) w

przypadku

wykluczenia

ze

Stowarzyszenia

stosownie

do

przez

Stowarzyszenia

postanowień §18.

§ 18.
1. W

przypadku

uporczywego

naruszania

członka

postanowień niniejszego Statutu lub podejmowania działań rażąco sprzecznych
z celami Stowarzyszenia, w szczególności działania na jego szkodę Walne
Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze
Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie
wykluczenia wymaga większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków zwyczajnych.
2. W

przypadku

rażącego

sprzeniewierzenia

się

celom

Stowarzyszenia

(w odniesieniu do członków honorowych Stowarzyszenia) utrata członkostwa
honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej
większością 4/5 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
zwyczajnych.

§ 19.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia na zasadach
określonych postanowieniami niniejszego Statutu;
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu
Członków;
3) uczestniczyć we wszystkich pracach, zebraniach, przedsięwzięciach
i innych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
4) składać

wnioski,

zgłaszać

postulaty

oraz

inspirować

działania

zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia;
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5) otrzymywać opinie, wydawnictwa, analizy oraz inne opracowania
przygotowywane przez Stowarzyszenie;
6) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 20.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu
Stowarzyszenia, regulaminów oraz uchwał jego organów;
2) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, a zwłaszcza
wspierać podejmowane przez nie inicjatywy;
3) dbać o dobre imię oraz pozytywny wizerunek Stowarzyszenia i jego
mienie;
4) udzielać Stowarzyszeniu wszelkich informacji koniecznych do jego
prac, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową lub
zawodową członka Stowarzyszenia;
5) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.

§ 21.
1. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada prawa określone w §19 pkt 4-6 oraz
prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.
Członek wspierający - osoba prawna - działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem
swego przedstawiciela.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych
w podpisanej deklaracji.

§ 22.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto
zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
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§ 23.
1. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może uchwalić Kodeks Etyczny
Stowarzyszenia. W przypadku uchwalenia Kodeksu Etycznego każdy z członków
Stowarzyszenia jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień.
2. Naruszenie postanowień Kodeksu Etycznego, stwierdzone wyrokiem Sądu
Koleżeńskiego, powoduje zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. Sąd Koleżeński powoływany jest na wniosek przynajmniej trzech członków
Stowarzyszenia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien
zawierać uzasadnienie wskazujące przyczyny powołania Sądu Koleżeńskiego.
4. Członkami Sądu Koleżeńskiego mogą być członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia powołująca Sąd Koleżeński powinna określać jego
liczebność i skład oraz przyczyny jego powołania.
5. Sąd Koleżeński może być powołany dla celów rozpatrzenia danej sprawy lub na
czas określony. W przypadku powołania Sądu Koleżeńskiego na czas określony, jest
on powołany do rozpatrywania wszelkich spraw dotyczących kwestii przestrzegania
Kodeksu Etycznego zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA I JEGO REPREZENTOWANIE

§ 24.
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 25.
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, chyba
że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.
2. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków podczas posiedzenia Walnego
Zgromadzenia Członków lub Prezesa Zarządu albo jego Zastępcy podczas obrad
Zarządu.
3. Organy stowarzyszenia mogą podejmować ważne uchwały, o ile wszyscy
członkowie danego organu zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu jest
obecna co najmniej połowa członków danego organu Stowarzyszenia, przy czym
powyższy wymóg nie dotyczy Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Jeżeli

na

posiedzeniu

obecni

są

wszyscy

członkowie

danego

organu

Stowarzyszenia, można podejmować ważne uchwały niezależnie od zawiadomienia
członków o posiedzeniu.
5. Uchwały

organów

Stowarzyszenia

zapadają

w

głosowaniu

jawnym,

z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych
sprawach na żądanie co najmniej jednego członka danego organu.
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§ 26.
Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” jest
najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 27.
1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy
członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma podczas Walnego Zgromadzenia
jeden głos.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym
członkowie wspierający Stowarzyszenia, członkowie honorowi oraz zaproszeni
goście.
4. Członek Stowarzyszenia uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście.

§ 28.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) uchwalenie wieloletnich programów działania Stowarzyszenia oraz
wytycznych jego działania;
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Stowarzyszenia za ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
3) rozpatrzenie

i

zatwierdzenie

sprawozdania

finansowego

Stowarzyszenia za ubiegły rok;
4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej
z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku;
5) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej stosownie do postanowień niniejszego Statutu;
6) zmiana statutu stosownie do postanowień Rozdziału VI;
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia stosownie
do postanowień Rozdziału VII;
8) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
15

9) uchwalanie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich,
oraz w razie potrzeby regulaminu ich opłacania;
10) zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
11) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
12) inne

sprawy

należące

do

kompetencji

Walnego

Zgromadzenia

stosownie do postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa.

§ 29.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 30.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej dwa razy do roku.
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Stowarzyszenia za ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
2) rozpatrzenie

i

zatwierdzenie

sprawozdania

finansowego

Stowarzyszenia za poprzedni rok;
3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej
z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku;
4) przedstawienie przez Zarząd planów działalności Stowarzyszenia na
następny rok.

§ 31.
Nadzwyczajne

Walne

Zgromadzenie

Członków

zwołuje

się,

gdy

organy

Stowarzyszenia uprawnione do jego zwoływania lub podmioty uprawnione do
wnioskowania o jego zwołanie uznają to za wskazane.
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§ 32.
1 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd. Pierwsze w danym
roku kalendarzowym zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później
niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.
2 . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby
członków

zwyczajnych

Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne

Walne

Zgromadzenie

powinno zostać zwołane w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku przez
uprawnionego.
3 . Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane na dzień przypadający nie później
niż w terminie 7 tygodni od daty zwołania.
4 . Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminach
określonych w ust. 2 i 3, prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji
Rewizyjnej.

§ 33.
Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 34.
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie albo w innej miejscowości na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 35.
1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się poprzez zawiadomienia wysyłane do
wszystkich członków Stowarzyszenia listem, faksem lub drogą elektroniczną za
potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia wysyła się co najmniej 2 tygodnie przed
terminem Walnego Zgromadzenia.
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2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego
Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany
Statutu wskazać należy ponadto treść proponowanych zmian.

§ 36.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem

obrad

przestawionym

w

zawiadomieniu

o

zwołaniu

Walnego

Zgromadzenia chyba, że na zebraniu obecni są wszyscy członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia. Ponadto, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecni są wszyscy
członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie może podejmować
ważne uchwały niezależnie od tego, czy zostało prawidłowo zwołane.

§ 37.
Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo spośród
członków zwyczajnych w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów
członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący nie
może wchodzić w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 38.
1. Następujące sprawy wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie:
1) rozpatrzenie

i

zatwierdzenie

sprawozdania

finansowego

Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy;
2) kwitowanie i udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia;
3) określenie

uchwalenie

wieloletnich

programów

działania

Stowarzyszenia oraz wytycznych jego działania;
4) powoływanie

i

odwoływanie

członków

Zarządu

oraz

Komisji

Rewizyjnej;
5) zmiana Statutu Stowarzyszenia;
6) rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia;
7) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości;
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8) wyrażenie

zgody

na

zbycie,

wydzierżawienie

lub

wynajęcie

nieruchomości będącej własnością Stowarzyszenia;
9) połączenie się z innym Stowarzyszeniem.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje również w innych sprawach
postawionych na porządku obrad.

§ 39.
[skreślony]
§ 40.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu,
który kieruje jego pracami.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członkowie Zarządu powoływani są przez Walne
Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
3. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie spośród członków zwykłych
Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 5 członków w głosowaniu tajnym,
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie spośród
członków zwykłych Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 5 członków w głosowaniu
tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani w każdym czasie
przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej
liczby członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd po upływie kadencji sprawuje
swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu. W przypadku złożenia przez
członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji
wygasają z dniem odwołania ze składu Zarządu lub z upływem jednego miesiąca od
dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Zarządu nie zostanie
odwołany ze składu Zarządu.
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6. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, Zarząd może podjąć
uchwałę

o

uzupełnieniu

swojego

składu

o

innego

członka

zwyczajnego

Stowarzyszenia, który sprawuje funkcję do najbliższego Walnego Zgromadzenie
Członków.
7. W przypadku przestania pełnienia funkcji przez pochodzącego z wyboru drugiego
członka Zarządu, w trakcje trwania jego kadencji, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu.

§ 41.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Do Zarządu Stowarzyszenia należy prowadzenie bieżącej działalności
Stowarzyszenia,

jego

reprezentacja

oraz

inne

sprawy

przewidziane

postanowieniami niniejszego Statutu, w szczególności:
1 ) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
2 ) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i jego
funduszami;
3 ) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
w poprzednim roku kalendarzowym oraz sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia;
4 ) sprawozdania z działalności Zarządu;
5 ) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
6 ) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
7 ) rozpatrywanie

sporów

pomiędzy

członkami

Stowarzyszenia

powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
8 ) powoływanie komisji i sekcji tematycznych;
9 ) powoływanie rzeczoznawców i ekspertów;
1 0 ) określanie regulaminów wewnętrznych;
1 1 ) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz wysokości opłat za
usługi świadczone przez Stowarzyszenie;
1 2 ) określanie

szczegółowych

zasad

gospodarki

finansowej

Stowarzyszenia, w tym tworzenie funduszy i rezerw finansowych;
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1 3 ) określanie warunków świadczenia przez Stowarzyszenie usług na
rzecz członków;
1 4 ) nadawanie certyfikatów podmiotom i produktom;
1 5 ) organizacja konferencji, szkoleń oraz konkursów.
3. W przypadku sporu pomiędzy członkami Zarządu, co do prowadzenia
jakiejkolwiek sprawy Stowarzyszenia lub jeżeli dana sprawa przekracza zakres
zwykłych czynności Stowarzyszenia, potrzebna jest uchwała Zarządu.
4. Szczegółowy tryb pracy Zarządu może zostać określony w Regulaminie Zarządu
uchwalonym przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów członków
Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
5. W określonych niniejszym Statutem wypadkach Zarząd przed podjęciem
określonej czynności obowiązany jest uzyskać uchwałę Walnego Zgromadzenia.
6. Zarząd uprawniony jest w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach podjąć
uchwałę o obniżeniu poszczególnym członkom Stowarzyszenia wysokości składki
członkowskiej, a nawet o czasowym zawieszeniu obowiązku jej płacenia. Taka
uchwała

Zarządu

powinna

zostać

zatwierdzona

przez

najbliższe

Walne

Zgromadzenie Członków.

§ 42.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek członka Zarządu;
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej dwóch
jego członków.
3. [skreślony]
4. [skreślony]
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
§ 43.
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w sądzie i poza sądem.

21

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub dwóch członków
Zarządu łącznie.
3. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników
powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia, w tym w szczególności poprzez
działającego na podstawie pełnomocnictwa sekretarza generalnego Stowarzyszenia.
4. W umowach i sporach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie
reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zgromadzenie.

§ 44.
1. Zarząd może powołać oraz odwołać sekretarza Stowarzyszenia.
2. Sekretarz Stowarzyszenia pełni funkcje wykonawcze, a w szczególności kieruje
bieżącą działalnością organizacyjną Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność z
tytułu swej działalności przed Zarządem Stowarzyszenia.

§ 45.
1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja,
a

następnie

Walnemu

Zgromadzeniu

Członków

coroczne

sprawozdanie

z

działalności Stowarzyszenia w poprzednim roku kalendarzowym oraz sprawozdanie
finansowe Stowarzyszenia.
2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej
członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać wszelkie dokumenty
dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

§ 46.
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 albo 5 członków, którzy
wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz innych
funkcyjnych członków Komisji Rewizyjnej. O liczbie członków Komisji Rewizyjnej
i pełnionych przez nich funkcjach decyduje Walne Zgromadzenie. W braku
odmiennej uchwały powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie trzyosobowym.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej
powoływani są na okres wspólnej kadencji.
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3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są przez Walne Zgromadzenie
spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia wskazanych przez członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
4. Komisja Rewizyjna lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani w każdym
czasie przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna po upływie kadencji sprawuje
swoje funkcje aż do powołania nowej Komisji Rewizyjnej. W przypadku złożenia
przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek
sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z
upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek
Komisji Rewizyjnej nie zostanie odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej.
5. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, Komisja
Rewizyjna może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swojego składu o innego członka
zwyczajnego Stowarzyszenia, który sprawuje funkcję do najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
6. W przypadku przestania pełnienia funkcji przez pochodzącego z wyboru drugiego
członka Komisji Rewizyjnej, w trakcie trwania jej kadencji, Zarząd zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem uzupełnienia składu Komisji
Rewizyjnej.

§ 47.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie

stałego

nadzoru

i

kontroli

nad

działalnością

Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza działalnością finansową;
2) prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia składania
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych
spraw;
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
posiedzenia Zarządu;
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4) ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia
oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
5) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzenie corocznego
sprawozdania z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1 i 2,
zawierającego również opinię w zakresie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu;
6) zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie niezwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem.

§ 48.
1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 49.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, spadki, zapisy;
3) dotacje;
4) wpływy z działalności statutowej;
5) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
6) przychody uzyskiwane w związku z udziałem Stowarzyszenia w
projektach krajowych i międzynarodowych;
7) dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
8) dochody z najmu nieruchomości.

§ 50.
1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch
członków Zarządu łącznie.
2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu
lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 51.
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek z majątku Stowarzyszenia oraz ustanawiania
zabezpieczenia zobowiązań na majątku Stowarzyszenia na rzecz jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi";
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenie na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
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ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§ 52.
1. Statut Stowarzyszenia może zostać zmieniony na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania na wniosek Zarządu lub co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, przy
czym do zmiany § 52 ust.1 i § 54 Statutu wymagana jest większość 4/5 głosów.
2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść
proponowanej

zmiany

podana

w

zawiadomieniu

zwołującym

Walne

Zgromadzenie.
§ 53.
Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga wpisania do rejestru.
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ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 54.
1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega
rozwiązaniu i likwidacji, przeprowadzanych stosownie do postanowień prawa.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 4/5 głosów,
w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. W następstwie uchwały, o której mowa w ust. 2, Walne Zgromadzenie
obowiązane jest również podjąć uchwałę lub uchwały w przedmiocie przeznaczenia
majątku Stowarzyszenia oraz powołania Komisji Likwidacyjnej. Komisja Likwidacyjna
składa się z co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 55.
Pierwszy Zarząd i pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane, na podstawie
uchwały komitetu założycielskiego Stowarzyszenia. Założyciele Stowarzyszenia są
uprawnieni do uchwalenia składek członkowskich Stowarzyszenia i uchwała
założycieli Stowarzyszenia w tym przedmiocie ma moc uchwały Walnego
Zgromadzenia.

§ 56.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie znajdują zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

§ 57.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd.
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