Statut Stowarzyszenia SPIN

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „SPIN” w dalszej części Statutu zwane
„Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź.zm.) i posiada
osobowość prawną.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Starowiślna 66/20, 31-035 Kraków, a terenem działania
obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
Rozdział II. Cele i środki działania
§3
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie idei ciągłego doskonalenia, a zwłaszcza:
- wysokiego profesjonalizmu zawodowego,
- stosowania przez każdego członka Stowarzyszenia w życiu zawodowym i
społecznym idei doskonalenia.
- rozwoju i wykorzystania wzajemnych kontaktów w służbie społeczeństwu, (np.
wdrażanie idei ciągłego doskonalenia w administracji państwowej i
samorządowej)
2. Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w Rzeczpospolitej Polskiej i za
granicą.
3. Działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na
kształceniu studentów, organizowana w formie prowadzenia warsztatów, wykładów,
szkoleń, organizacji konferencji oraz spotkań mających na celu zdobywanie wiedzy i
wymianę doświadczeń.
§4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Stałe poszukiwanie przez członków Stowarzyszenia środków finansowych
przeznaczonych na działalność statutową,
2. Stałe poszukiwanie przez członków Stowarzyszenia osób i organizacji o podobnym
profilu,
3. Dostarczania różnym grupom społecznym oraz osobom indywidualnym wiedzy oraz
narzędzi niezbędnych do wdrażania i rozwoju kultury ciągłego doskonalenia za
pomocą:
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szkoleń
warsztatów
konferencji
coachingu
mentoringu
konsultacji
publikacji
audycji
mediów
audytów
prelekcji i wykładów
prowadzenia projektów
doradztwa, w tym rozwoju wolontariatu.

4. Realizację i pobudzanie i wspieranie inicjatyw oddolnych, związanych z ideą ciągłego
doskonalenia.
5. Wspierania procesu zmian.
6. Nawiązywanie współpracy oraz poszukiwanie osób, instytucji i organizacji
wspierających działalność statutową Stowarzyszenia.
7. Organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach
przeznaczonych dla członków Stowarzyszenia.
Rozdział III. Członkowie i ich prawa i obowiązki.
§5
1. Członkiem czynnym może zostać każda osoba fizyczna pełnoletnia, która poprzez
złożenie pisemnej deklaracji zaakceptuje statut i regulamin wewnętrzny
Stowarzyszenia, wniesie równowartość składki członkowskiej określonej w
regulaminie.
2. Członkiem czynnym może zostać cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zarząd akceptuje nowego członka Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w
obecności wszystkich członków Zarządu.
§6
Każdy członek Stowarzyszenia akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad
określonych w niniejszym Statucie oraz regulaminie wewnętrznym Stowarzyszenia.
§7
Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zebraniach
Stowarzyszenia.
§8
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Członek czynny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
5. brać udział w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez
Stowarzyszenie
§9
Do obowiązków członka czynnego należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Uiszczanie na rzecz stowarzyszenia rocznej składki członkowskiej.
§10
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzedni
uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia
2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Śmierci członka Stowarzyszenia (członkostwo nie może być dziedziczone).
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30
dni od daty podjęcia uchwały, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§11
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 24 miesiące, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej lub w każdym innym przypadku wystąpienia wakatów w Zarządzie lub Komisji
Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
§12
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
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§13
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się jako spotkania Stowarzyszenia i raz w
roku jako sprawozdawcze oraz co dwa lata jako wyborcze. Zarząd zawiadamia
członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zebrania
sprawozdawczo-wyborczego co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia na zebraniu Stowarzyszenia.
Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej.
2) Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek
Komisji Rewizyjnej.
3) Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4) uchwalanie wysokości składek członkowskich;5) Podejmowanie uchwał w sprawach zmian
statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
6) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
8) Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§14
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1. z własnej inicjatywy;
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku, obraduje wyłączni nad sprawami do których zostało zwołane.
§15
Zarząd składa się z trzech do pięciu członków w tym: prezesa, sekretarza i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w kwartale. W trakcie głosowania w przypadku równych głosów, decyduje głos prezesa.
§16
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach realizacji celów statutowych.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz jego regulaminów
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków czynnych.
8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
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§17
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają
Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2. składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium za dany okres
sprawozdawczy na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia
§18
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. 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.
3. Stowarzyszenie może prowadzić gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Na fundusze składają się:
1. składki członkowskie;
2. dochody z działalności gospodarczej;
3. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
4. wpływy z działalności statutowej.
5. dochody z majątku
§19
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w formie pisemnej i/lub ustnej w
zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych oraz niemajątkowych uprawnieni są Prezes lub
Wiceprezes Stowarzyszenia działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
§20
W przypadku powstania sporu związanego z członkostwem lub naruszeniem statutu czy
regulaminu, spór taki rozstrzygany jest przez Komisję Rewizyjną. Decyzja podjęta przez
Komisję Rewizyjną, a w razie braku zgody przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jest
ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron postępowania.
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Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§21
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Rewizyjną, która przeprowadzi
likwidację Stowarzyszenia.
§22
W sprawach nie uregulowanych statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
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