Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich PROGRES
Rozdział I
§1
1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES,
zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
3. Stowarzyszenia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm. ) oraz niniejszego
Statutu.

1.
2.

3.
4.

§2
Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się odpowiednim znakiem graficznym zwanym
logiem.
Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać
je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom prawnym i fizycznym oraz
zasłużonym członkom stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z napisem: Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich PROGRES
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie PROGRES

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić
działania poza granicami Rzeczypospolitej Polski.
3. Stowarzyszenie w celu realizowania swoich zadań może powoływać Odziały
Stowarzyszenia, a członkowie Stowarzyszenia mogą tworzyć grupy branżowe dla
lepszego wypełnienia zadań Stowarzyszenia.
§4
1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§5
1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami o podanym celu działania na
zasadzie współpracy lub porozumienia. Współpraca ta może być oparta na związku
stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu, w zakresie
który umożliwia realizację wszelkich celów Stowarzyszenia.
Rozdział II
CELE I ZADANIA
§6
1. Celem Stowarzyszenia jest działalność promocyjna na rzecz Dolnego Śląska i Polski
oraz działalność na rzecz rozwoju organizacji z terenu Dolnego Śląska i Polski.
Wspieranie i rozwój aktywności społecznej i gospodarczej członków Stowarzyszenia:
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a.) Organizowanie kampanii informacyjnych i społecznych.
b.) Promocja regionu Dolnego Śląska i Polski.
c.) Budowa pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska i Polski.
d.) Promocja turystyczna regionu Dolnego Śląska i Polski.
e.) Działalność proekologiczna na rzecz regionu Dolnego Śląska i Polski.
f.) Działalność na rzecz promocji turystycznej regionu dla osób i grup
niepełnosprawnych.
g.) Organizacja kampanii promocyjnych na rzecz regionu Dolnego Śląska
i Polski.
h.) Integracja różnych środowisk branżowych w regionie.
i.) Pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w odzyskiwaniu należności
i reprezentowaniu ich spraw mających na celu usprawnienie ich
działalności.
j.) Działania na rzecz integracji europejskiej.
k.) Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na projekty wspierające rozwój
organizacji, firm, instytucji.
l.) Doradztwo mające na celu usprawnienie działalności przedsiębiorstw i
ich rozwój.
m.) Działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup
niezrzeszonych i osób potrzebujących, w szczególności
niepełnosprawnych, oraz osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem z życia społecznego.
n.) Promowanie działań na rzecz rodziny.
o.) Podejmowanie działań w celu wyrównania szans na rynku pracy
kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
p.) Współpraca z pracownikami i studentami wyższych uczelni w zakresie
działalności informacyjnej, szkoleniowej, badawczej.
q.) Współpraca z władzami samorządowymi, sektorem pomocy społecznej,
oraz instytucjami zainteresowanymi rozwojem środowiska lokalnego.
r.) wszelka współpraca i działalność związana z wolontariatem zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2.

Do zadań Stowarzyszenia realizowanych w związku z wypełnieniem celów należy:
a.) Organizacja kampanii promocyjnych na rzecz regionu Dolnego Śląska i Polski
b.) Organizacja promocji turystycznej regionu Dolnego Śląska, na rzecz osób i grup
niepełnosprawnych z regionu Dolnego Śląska i Polski.
c.) Wydawanie publikacji, multimediów, serwisów związanych z promocją turystyczną,
kulturalną i proekologiczną regionu Dolnego Śląska i Polski.
d.) Organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji oraz wydarzeń o charakterze integracyjnym,
naukowym, kulturalnym
e.) Organizacja kampanii społecznych i informacyjnych
f.) Współpraca i wzajemna pomoc członkom stowarzyszenia
g.) Współpraca z instytucjami i osobami o podobnych obszarach i celach działania.
h.) Opieka nad niepełnosprawnymi oraz osobami wykluczonymi lub zagrożonymi
wykluczeniem z życia społecznego.
i.) Opiniowanie projektów aktów dotyczących bezpośredniej działalności Stowarzyszenia.
j.) Działalność wolontariatu, promocja wolontariatu. Organizacja działań wolontariatu i
na rzecz wolontariatu.
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Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych
stosownymi przepisami. Przedmiotem działalności mogą być następujące obszary:
 PKD: 63.12.Z Działalność portali internetowych
 PKD: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 PKD: 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 PKD: 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 PKD: 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 PKD: 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 PKD: 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
 PKD: 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
 PKD: 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
 PKD: 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
 PKD: 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym
wieku i osób niepełnosprawnych
 PKD: 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
 PKD: 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura
kredytowe
3. Dochody z działalności gospodarczej muszą być w całości przeznaczane na realizację
działalności statutowej Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału
między członków.
§7
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
2. Do wykonywania konkretnych zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,
bądź podmioty gospodarcze.
3. Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów stowarzyszenia, przysługuje
prawo do wynagrodzenia w przypadku wykonywania przez nich prac wykraczających
poza obowiązki statutowe.
Rozdział III
CZŁONKOWIE
§8
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mająca
obywatelstwo polskie, cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy
 akceptują cele Stowarzyszenia,
 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 są nie karani na podstawie prawomocnych wyroków Sądów w sprawach
karnych,
 posiadają dobrą opinię,
 złożą deklarację członkowską.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
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4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna jeżeli akceptuje cele
Stowarzyszenia, złoży deklarację członkowską i zadeklaruje na jego rzecz pomoc
finansową lub rzeczową.
§9
1. Decyzję w sprawie przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
zwykłą większością głosów w drodze uchwały po złożeniu na ręce Zarządu deklaracji
wypełnionej przez kandydata.
2. Zarząd jest zobligowany do prowadzenia rejestru członków oraz posiada możliwość
przyjmowania składek członkowskich.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 10
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:
 Rezygnacji pisemnej przedłożonej Zarządowi Stowarzyszenia
 Wykluczenie ze Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia
 Śmierć członka
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje wskutek:
 Naruszenia Statutu lub regulaminu Stowarzyszenia
 Sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie
 Skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu w sprawie karnej
 Zaleganie z opłatą składek członkowskich, za co najmniej 4 miesiące
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu przyjętej
większością głosów.
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków złożone w terminie 30 dni od otrzymania przez Członka
uchwały Zarządu Stowarzyszenia na piśmie.
Do czasu rozstrzygnięcia sprawy
przez Walne Zebranie Członków prawa
wykluczonego Członka ulegają zawieszeniu

§ 11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia
 Uczestniczenia w posiedzeniach i zjazdach organów Stowarzyszenia
 Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego celów,
zadań i zgodnych z głównymi ideami zapisanymi w Statucie
 Do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia do protokołów, z posiedzeń Walnego
Zebrania i Uchwał Zarządu
 Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza członkom Stowarzyszenie
2. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
 Współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia oraz czynne
uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia
 Przestrzeganie Statutu i regulaminów powołanych na jego podstawie
 Terminowe wywiązywanie się z finansowych zobowiązań wobec
Stowarzyszenia w postaci składek członkowskich
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§ 12
1. Osoba prawna może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenie
2. W sprawie przyjęcia członka wspierającego Zarząd podejmuje Uchwałę większością
głosów.
3. O ustaniu członkostwa wspierającego decyduje Zarząd podejmując stosowną uchwałę
będącą wynikiem głosowania z zachowaniem zasady bezwzględnej większości głosów.
§ 13
1. Członek wspierający Stowarzyszenie posiada jedynie prawo do uczestniczenia,
z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków. Obowiązkiem
Członka wspierającego Stowarzyszenie jest świadczenie pomocy na
rzecz
Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie deklaracji
członkowskiej.
Rozdział IV
WŁADZE
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
 Walne Zebranie Członków
 Zarząd
 Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz wybieranych trwa 4 lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia sprawozdań z ich działalności.
3. Członkowie organów Stowarzyszenia o, których mowa w pkt. 1 pełnią swoją funkcję
do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.
4. W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, organy te mogą
dokonać wyboru nowych członków spośród Członków Stowarzyszenia. Liczba
uzupełnionych osób nie może przekroczyć 1\2 liczby członków pochodzących
z wyboru.
§ 15
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia Statutu nie mówią inaczej.
§ 16
1. Organy kolegialne podejmują swoje decyzje każdorazowo w formie uchwał.
2. W przypadku równej liczby głosów podczas głosowania przeważa głos
przewodniczącego obrad.
3. Organy kolegialne działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze
przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
2. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy Członkowie Zwyczajni.
§ 18
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1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
 Zwykłe
 Nadzwyczajne
2. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście
miesięcy lub częściej na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Komisji
Rewizyjnej, powiadamiając pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad wszystkich członków lub w każdy skuteczny sposób co najmniej 14
dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania. W przypadku niezebrania się członków w liczbie
pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków w I terminie,
Zarząd zwołuje je ponownie, bez względu na liczbę obecnych w II terminie, który
może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia.
4. Na ponownie zebranym Walnym Zebraniu Członków, w II terminie, uchwały mogą
zapadać w obecności mniejszej niż połowa ogólnej liczby członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na pisemny wniosek jednej
piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
6. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą
wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
7. Wniosek, o którym mowa w ust.5, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca
oraz porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
8. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków poprzez powiadomienie członków – do
tego celu może wykorzystywać pocztę elektroniczną.
§ 19
1. Do zadań Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
 Rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności
poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych organów składanych na
zakończenie ich kadencji.
 Wybieranie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na
następną kadencję lub ich odwoływanie przed upływem kadencji.
 Zatwierdzenie
corocznych
bilansów
i
sprawozdań
finansowych
przedkładanych przez Zarząd
 Zatwierdzenie corocznych sprawozdań z działalności oddziałów
Stowarzyszenia, zakładów, biur i przedstawicielstw Stowarzyszenia
przedkładanych przez ich kierowników lub delegowanych przez nich
przedstawicieli
 Rozpoznanie i rozstrzygnięcie sporów dotyczących uchwał Zarządu w sprawie
wykluczenia członkostwa ze Stowarzyszenia
 Zatwierdzenie treści deklaracji członkowskich
 Ujęcie spraw objętych w porządku obrad
 Ustalanie składki członkowskiej na każdy rok obrotowy
 Podejmowanie Uchwał w sprawie zmiany Statutu
 Podejmowanie Uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia
z innymi Stowarzyszeniami
 Podejmowanie Uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku
stowarzyszeń lub innych tego typu organizacji
2. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do
kompetencji innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
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1.
2.

3.

4.

§ 20
Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszeniem.
W skład Zarządu wchodzi:
 Prezes
 Członkowie Zarządu
Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków. Prezesa i Członków Zarządu
wymienionych w ust.2 wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków na czteroletnią
kadencję.
Można zrezygnować z członkostwa w Zarządzie w trakcie trwania kadencji.

§ 21
1. Podstawowym zadaniem Zarządu Stowarzyszenia jest realizacja zadań
Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych programów działania
przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Do zadań Zarządu należy:
 Koordynacja działań Stowarzyszenia i jego jednostek organizacyjnych
 Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
 Działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie jego interesów na
zewnątrz
 Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz bilansów
 Sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków
 Proponowanie Wlanemu Zebraniu Członków wysokości lub całkowitego braku
składek członkowskich
 Uchwalanie regulaminów
 Opracowanie rocznych planów Stowarzyszenia i przedłożenie ich Walnemu
Zebraniu Członków
 Coroczne przedstawienie bilansu oraz sprawozdania finansowego Walnemu
Zebraniu Członków
 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenie / umowę
o dzieło
 Podejmowanie uchwały o powołaniu Oddziału Stowarzyszenia i zatwierdzanie
regulaminu tych oddziałów

1.
2.

3.

4.

§ 22
Zarząd pracuje i podejmuje Uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.
Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż trzy
miesiące. Posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje na pisemny wniosek każdego
z członków Zarządu.
Zwołanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich
jego członków, z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem. Posiedzenia
nadzwyczajne mogą być zwoływane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co
najmniej jednodniowym.
Wszelkie uchwały Zarządu muszą mieć formę pisemną.

§ 23
1. Do ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia
uprawniona jest wspólna reprezentacja dwóch członków Zarządu.
7

2. Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie bieżącej
Stowarzyszenia oraz kierowanie nią pomiędzy zebraniami Zarządu.

1.
2.
3.

4.
5.

działalności

§ 24
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym składającym się z co najmniej
2 członków, spośród osób nie będących członkami Zarządu Stowarzyszenia
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie formalnej i merytorycznej kontroli
działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
Komisja Rewizyjna bada również:
 Przestrzeganie Statutu oraz wydawanych na jego podstawie regulaminów
 Realizację rocznych planów działania
 Poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i jego jednostek
organizacyjnych
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w ciągu
14 dni od jej powołania.
Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej jej członkowie wybierają spośród
siebie przewodniczącego i przyjmują program pracy.

§ 25
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku i są
zwoływane przez Przewodniczącego.
2. Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej w czasie wykonywania swych
zadań mają dostęp do wszelkiej dokumentacji Stowarzyszenia i jego jednostek
organizacyjnych.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze
swej działalności.
4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć Komisja
Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem zwołanie nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków
5. W sytuacji, o której jest mowa w ust. 4, Prezes zwołuje najpóźniej do 30 dni
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Rozdział V
MAJĄTEK
§ 26
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
 Jednorazowych lub okresowych składek członkowskich
 Dochodów z majątku Stowarzyszenia
 Darowizn, spadków i zapisów
 Subwencji i dotacji
 Ofiarności publicznej
 Sponsoringu
 Odpłatnej działalności pożytku publicznego
 Działalności gospodarczej
2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację jego celów statutowych oraz
pokrycia podstawowych i niezbędnych kosztów działalności.
§ 27
8

1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny
spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 28
1. Wysokość składki członkowskiej oraz wpisowego ustala Zarząd Stowarzyszenia
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 29
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innymi Stowarzyszeniami
oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 2\3 ważnie oddanych głosów w obecności większej niż połowa aktualnej
liczby członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały w sprawie: rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym
stowarzyszeniem lub zmiany Statutu, nie mogą być podjęte na tym samym
posiedzeniu, na którym złożono wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni
do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku
poinformowani w formie pisemnej.
§ 30
1. Rozwiązanie stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do
dalszego działania.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
 Przeznaczenie majątku Stowarzyszenia
 Skład komisji likwidacyjnej
 Podstawowe zasady likwidacji
3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą członkowie ostatniego Zarządu oraz
przedstawiciele poszczególnych oddziałów Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych Statutem Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.

Zatwierdzony na Walnym Zebraniu dnia 18.06.2012 r.
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