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Preambuła



Instytut Rozdzieńskiego działa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, powszechnego

dostępu do kultury oraz kształtowania debaty publicznej w duchu pluralizmu i tolerancji.
Wspólnie służymy zarówno małej jak i dużej ojczyźnie. Nasze korzenie znajdują się na Śląsku,

staramy się więc aby region ten rósł w siłę dzięki wspólnocie obywateli zaangażowanych w

działalność publiczną.

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1.

Instytut Rozdzieńskiego zwany dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7

kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu i posiada

osobowość prawną.

§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia są miasto Gliwice i miasto Katowice.

2. Stowarzyszenie działa na terenie całej Europy na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej, ze

szczególnym uwzględnieniem sojewództwa śląskiego.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz pomocy innych

osób fizycznych lub prawnych. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może

zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 5.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a. działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju miast;

b. działalność na rzecz upowszechniania dostępu do kultury;



c. kształtowanie debaty publicznej w duchu pluralizmu i tolerancji;

d. działalność na rzecz jawności i przejrzystości życia publicznego;

e. upowszechnianie idei państwa prawa;

f. działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;

g. kontrola obywatelska nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i

dysponującymi środkami publicznymi;

h. promocja gospodarki społecznej;

i. upowszechnianie idei samorządności lokalnej i dążenie do doskonalenia instytucji

samorządowych;

j. działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

k. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

l. działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

m. ochrona praw człowieka, w szczególności niezbywalnej godności człowieka;

n. integrowanie środowisk działających na rzecz dobra publicznego, zwłaszcza:

o. działaczy samorządowych i społecznych, przedstawicieli środowisk naukowych,

przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń;

p. promocja kultury fizycznej;

q. działanie na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

zapobiegania innym patologiom społecznym.

2. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw

działających w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska,

prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej;

b. prowadzenie działalności naukowej i badawczej;

c. prowadzenie działalności artystycznej;

d. prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi;

e. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów oraz technologii;

f. prowadzenie działalności wydawniczej;

g. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych;



h. inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi środowiskami społecznymi, zawodowymi

i regionalnymi a organizacjami międzynarodowymi, w szczególności instytucjami Unii

Europejskiej;

i. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami

masowego przekazu w kwestiach związanych tematycznie z celami statutowymi;

j. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;

k. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.

§ 7.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej

Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do

podziału między jego członków.

2. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku

publicznego oraz działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia

tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i

wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Uzyskiwany przez

Stowarzyszenie z odpłatnej działalności pożytku publicznego dochód służy wyłącznie

realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej

członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych;

b. członków wspierających;

c. członków honorowych;

§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa

w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.



§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna będąca

obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:

a. angażuje się w działalność Stowarzyszenia;

b. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

c. akceptuje idee, wartości, cele i sposoby działania Stowarzyszenia;

2. Rejestracji nowych członków dokonuje Zarząd.

§ 11.

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do władz i struktur Stowarzyszenia;

b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;

c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

d. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach

zgodnych z jego celami statutowymi;

e. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia

z prawem głosu;

f. otrzymywać oficjalne dokumenty i opracowania Stowarzyszenia;

g. uczestniczyć w szkoleniach, wykładach i praktykach organizowanych przez

Stowarzyszenie, także we współpracy z innymi podmiotami.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

b. godnej reprezentacji Stowarzyszenia;

c. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, według zasad

określonych przez Zarząd;

d. czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;

e. sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań;

f. dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub

cudzoziemcem, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna

zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która



zadeklaruje pomoc i będzie uiszczać składki członkowskie według zasad określonych przez

Walne Zgromadzenie. Zarząd decyduje o przyjęciu członków wspierających na podstawie ich

pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i

czynnego prawa wyborczego.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej

deklaracji.

§ 13.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona

dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu

Stowarzyszenia lub przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma prawo brać udział w spotkaniach organizowanych przez

Stowarzyszenie oraz zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy jest zobowiązany do godnej reprezentacji Stowarzyszenia.

5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na

piśmie Zarządowi;

b. uchwały Zarządu wydanej z powodu nieopłacania składek członkowskich (po

wezwaniu w formie pisemnej) lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w

Walnym Zgromadzeniu przez okres 2 lat;

c. uchwały Zarządu wydanej na skutek nieprzestrzegania postanowień § 11 ust. 2

Statutu;

d. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

2. Od uchwał Zarządu wymienionych w ust. 1. lit. c i d osobie, której uchwała dotyczy,

przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od

daty doręczenia uchwały na piśmie. Do czasu wydania orzeczenia przez Walne

Zgromadzenie osoba taka jest zawieszona w prawach członka Stowarzyszenia. Postanowienie

Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.



3. W przypadku ustania członkostwa na skutek nieopłacania składek członkowskich, może ono

zostać przywrócone uchwałą Zarządu, na podstawie pisemnego wniosku, po opłaceniu

zaległych składek.

4. W szczególnych przypadkach Zarząd może zwolnić członka z obowiązku uiszczania składek.

Rozdział IV
Władze i jednostki organizacyjne Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie;

b. Zarząd;

c. Komisja Rewizyjna;

§ 16.

1. W ramach Stowarzyszenia mogą działać powoływane i rozwiązywane przez Zarząd jednostki

organizacyjne nie będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi, służące realizacji

określonych zadań, takie jak biblioteka, zespół badawczy, grupa projektowa, redakcja.

2. Szefów jednostek wymienionych w ust. 1 powołuje Zarząd spośród osób dających rękojmię

należytego i sumiennego wykonywania powierzonych im obowiązków.

3. Jednostki wymienione w ust. 1 działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez

Zarząd.

Walne Zgromadzenie
§ 17.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie może być:

a. zwyczajne;

b. nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa

lata jako sprawozdawczo-wyborcze, za pomocą zawiadomienia wszystkich członków

najpóźniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie to powinno zawierać propozycję

porządku obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy;

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej;



c. na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane najpóźniej w terminie miesiąca

od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało

zwołane. Zawiadomienie wszystkich członków o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia powinno zostać dokonane najpóźniej 7 dni przed jego terminem.

Zawiadomienie to powinno zawierać propozycję porządku obrad.

6. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany

każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków

Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu.

7. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Walne

Zgromadzenie może zdecydować, że w następnych latach działać będzie jako Zgromadzenie

Przedstawicieli. Wybór Przedstawicieli odbywa się na zasadzie proporcjonalności – jeden

Przedstawiciel delegowany przez dziesięciu członków oddziału lokalnego uprawnionych do

głosowania oraz jeden Przedstawiciel delegowany przez dziesięciu członków

Stowarzyszenia. Przedstawiciele są wybierani przez walne zgromadzenie oddziału lokalnego

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków oddziału. Kadencja

Przedstawiciela trwa jeden rok. Do Zgromadzenia Przedstawicieli stosuje się odpowiednie

postanowienia Statutu odnoszące się do Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;

b. uchwalenie Statutu i jego zmian;

c. wybór i odwoływanie Prezesa oraz innych członków Zarządu, członków

Komisji Rewizyjnej, a także skracanie kadencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 20

ust. 2;

d. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności statutowej, gospodarczej

i wykorzystywania środków finansowych;

f. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach dyscyplinarnych;

g. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;

h. ustalanie wysokości składek członkowskich;

i. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;



j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego

majątku;

k. inne sprawy wniesione pod obrady przez członków Stowarzyszenia, jeżeli

Zgromadzenie zdecyduje je rozpatrzyć.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 19.

1. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz  od 3 do 7 członków zarządu,

2. W przypadku dymisji Prezesa Zarządu, Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa, który

pełni tę funkcję do końca trwania kadencji Zarządu.

3. W przypadku dymisji Członka Zarządu, Zarząd może jednomyślnie dokooptować w jego

miejsce do swojego grona inną osobę spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób

dokooptowanych w tym trybie nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu.

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym przy udziale większości członków

Zarządu, w tym Prezesa. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub wyznaczonego przez niego członka

Zarządu.

6. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może skrócić kadencję Zarządu w głosowaniu podjętym

większością 2/3 głosów, wybierając jednocześnie nowy Zarząd. Jeśli z inicjatywą skrócenia

kadencji Zarządu występuje Zarząd wystarcza zwykła większość.

§ 20.

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem

działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;

b. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;

c. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;

d. podejmowanie uchwał dotyczących powoływania i likwidowania Biura

Stowarzyszenia;

e. uchwalanie regulaminów pracy Biura Stowarzyszenia oraz innych jednostek

organizacyjnych;

f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

g. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego



i ruchomego;

h. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;

i. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

j. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;

k. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

l. rejestracja członków zwyczajnych i wspierających;

m. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków;

n. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek

członkowskich.

2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

Reprezentacja
§ 21.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w

szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis co najmniej jednego członka

zarządu działającego samodzielnie.

Komisja Rewizyjna
§ 22.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad

jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie

Przewodniczącego Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata i odpowiada kadencji Zarządu. W

przypadku skrócenia kadencji Zarządu następuje automatyczne skrócenie kadencji Komisji.

§ 23.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli

i żądanie wyjaśnień;

c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia

niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania

zwołania posiedzenia Zarządu;



d. zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym

statutem;

e. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)

absolutorium dla Zarządu;

f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 24.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą

większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały

pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 25.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu ani

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne

Zgromadzenie.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich

szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu.

§ 26.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot

uzasadnionych kosztów. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać

wynagrodzenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 33.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie;



b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;

c. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z

majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);

d. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu

Stowarzyszenia;

e. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług;

f. dochody z mającej charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego

działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41.

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga zwykłej większości

głosów w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga

kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych

do głosowania członków.

3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany

podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

§ 42.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję

Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska

Ja, (imię i nazwisko), zobowiązuję się działać dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej oraz

społeczności Województwa Śląskiego. Mam szczerą wolę stale pracować nad sobą, wobec

innych osób zachowywać się szlachetnie, wszelką działalność publiczną traktować jako

służbę i ze szczególną troską dbać o rozwój oraz dobre imię Instytutu Roździeńskiego.




		2022-12-30T11:19:41+0100
	MACIEJ MALIK
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MACIEJ MALIK, PESEL: 92121708976, PZ ID: maciejmalik




