STATUT

Elblqskiego stowarzyszenia wspierania Inicjatyw Pozarzqdowych
Rozdzial I
Postanowienia og6lne

s1
PozazEdowych. Moze
Stowazyszenie nosi nazwe: Elblqskie Stowazyszenie Wspierania Inicjatyw
u2ywac nazwy skroconej: Stowazyszenie ESWIP'

s2
1989 r,
1, Stowazyszenie dziala na podstar,rrie ustawy z dnia 7 kwietnia
tDz,U. Nr 20 poz. 104/ i posiada osobowoSc prawnE
2. Stowazyszenie powotuie siq na ozas nieokre5lony'

-

Prawo o Stowazyszeniach

s3
c;zYPosPolitej

calego
owazYszenie

Srodek

erenie
lvych" w celu

dnie z

prawem miejscowYm.

s4
pracownikow, w tym czlonkow
Stowazyszenie do prowadzenia srivojej dzialalnoSci moZe zatrudniac
Stowazyszenia.

$5
w tym zakresie przepisami'
Stowazyszenie moze u2ywac piec;zqci i oznak zgodnie z obowiEzujEcymi

Rozdzial ll
Cele iSrodki dzialania

s6
Celem StowazYszenia jest:
i Promocja o
o6ci i
acja i

1.
2.
3.

PartYc'
reinieg

lontariatu'
osob wykluczonych orazzagro1onych

wykluczeniem sPolecznYm.
odpowiedzialno6ci biznesu'
4, Wspieranie pzedsifniorczoSci, ekonomii spolecznejoraz spolecznej
pozazqdowych z organami administracji
b, Inicjowanie i wspieranie partnenskiejwspolpracy organizacji

acy miQdzynarodowej.
spolecinoSci lokalnych w oparciu o dziedzictwo
czny itd.
ynnoSci, ochrony zdrowia i pomocy spolecznej,
rawnych, kultu religijnego, na rzecz rozwoju
ego,

naukowo-badawczej.
cz zrownowa2onego rozwoju, w tym ochrony
Srodowiska.

s7
Stowazyszenie realizuje swoje cele w szczegolnosci poprzez:
1, Prowadzenie biur i inkubatorow itp'

doradczego, animacyjnego'
2, Udzielanie wsparcia techniczneg.l, lokalowego, szkoleniowego,
socjalnym, inicjatywom
informacyjnego ifinansowego orginizacjom polarzqdowym, spoldzielniom

otzeb Srodowisk lokalnych pod kqtem dziatan
nych itd,
wizyt studyjnych itp. umoZliwiaj4cych
anq doSwiadczeft, prezentacjq dorobku'
rej.

pozarzqdowymi, pzedsiqbiorcami i innymi
6. Wspotpracq z administracjq publiczn4 organizacjami
partnerami, w tYm zagranicznYmi'
7. prowadzenie dziatilno5ci edukar:yjnej, naukowej i badawczej.
g, prowadzenie integracji spoleczn,c-zawodowej w ro2nych formach, np. Centrum Integracji Spolecznej,
Zawodowej, w formie jednostkiwyodrqbnionej
identyfikacjq pod wzglqdem
nale2ytq
-okie5lenie
pzychodow, kosztow i wynikow,
j qcym

-

$8
1, W celu realizacji celow statutowych

stowazyszenie moze prowadzic dzialalnosc gospodarczq

zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami PKD w zakresie:
1

.

poligrafiq (18.1)
Drukowanie i dzialalnosc r.rslugowa zwiqzana z
(18,2)

cjalizowanYch sklePach (47.1 )
st tepo*4 straganami i targowiskami (47'9)
(55 1)
iotkotrwatego zakwaterowania (55.2)

7. Pozostale zakwaterowanie (55'9)
g. Wydawanie fslqzek i periodykow oraz pozostala dzialalnosc wydawnicza,zwylqczeniem
zakresie oprogramowania (58. 1 )
(58'2)
Dzialalnosc w-ydawnicza w zakresie oprogramowania
programami telewizyjnymi (59'1)
10, Dzialalnosc zwi4zana z filmami, nagrani ,mi *ideo i
(59'2)
11. Dziatalno5c w zikresie nagrah dzwigkowych i muzycznych
oraz
zwiqzana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki

9.

12. DzialalnoSc

dzialalnoSc Powiqzana (€i2.0)

w

',za|zi\dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzia|a|noS6;

13.
14.

rnetowYch (63,1)

uslugowa w zakresie informacji (63'9)
15, DziatalnoSc Prawnicza (69'1)
doradztwo podatkowe (69.2)
1 6. Dzialalnosc rachunkowo-ksiggowa;
(70'2)
1 7. Doradztwo zwiqzan e z zazqdzaniem

18. Badania i analizy techniczne (71 '2)
i humanistycznych (72'2)
19. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spolecznych

20, Reklama (73.1)
21, Badanie rynku i opinii public;znei (73'2\
(74.1)
22. Dzialalnosc w zakresie specjalistycznego projektowania
23. DziatalnoSc fotograficzna (7 4.2\
24. DzialalnoSc zwiqzana z tlumaczeniami (74'3)
gdzie indziej niesklasyfikowana
25, pozostala dziatainosc profesjonalna, nauk rwa i techniczna,
(74 e)
dobr materialnych (77'3)
26, Wynajem i dziezawa pozostalych maszyn, urzqdzehoraz
produktow, z wylqczeniem prac chronionych
27. Dzieiawa wlasnoSci intelektuilnej i podobnych
prawem autorskim (77.4)
turystyki (79'1)
28. Dzialalnose agentow i posrednikow turystycznych oraz.organizatorow
(79'9)
29, pozostala dzialalnoSc ustugowa w zakiesie reierwacji idiiatalnoScizniqzwiqzane
wlqczajqc dzialalnosc wspomagajqcq
30. Dzialalnos6 zwiqzana z administracyjnqobslugqbiura,
,

wystaw i kongresow (82'3)

,2)

)

35'DzialalnoSctworczazwiqzanazku|turqirozrywkq(90'0)
36. Dzialalno5d zwiqzana ze sportem (93'1)
37. DzialalnoSc rozrywkowa i nekreacyjna (93'2)
statutowqzgodnie z ustawqo dzialalnoSci
2. Stowazyszenie moze prowadzic odplatnqdzialalnosc
lntegracji Spolecznei' w
p.Zyifr pr'Oficznego io wolontariacie, w ramach dzialalnoSci Centrum
poni2szym zakresie:

1. Produkcja pozostalych
2. Produkcja pozostalYch

ch (10'8)
(13'9)

a Produkcia'odziely,zw futzarskich (14'1)
,3)
4,
yprawa i barwienie skor futerkowych; produkcja toreb
5,
podobnych wyrobow kaletniczych; produkcja wyrobow
y i materialow u2ywanych do wyplatania (16'2)
ury (17.1)
7.2)

10. Produkcja wyrobow z twozyw sztucznych (22'2)
11. Produkcja szkla i wyrobow ze szkta (23'1)
i podobnYch wYrobow (32.1)

16. Roboty budowlane zwiqzane ze
(41,2)

wznosz

m budYnkow (41.1)
zkalnych i niemieszkalnych

17. Rozbiorka i przygotowanie terenu pod budowq (43'1)
ig. Wyk.ry*anie i'nitatacjielektrycznych, wod to-kanalizacyjnych ipozostalych instalacii
budowlanych (43.2)

9. Wykonywanie robot budowlanych wykoficzeniowych (43,3)
20, Pozostale specjalistyczne roboty budowlane (43.9)
21. Konsenruacja i napriwa pojazdow samochodowych, z wylqczeniem motocykli (45.2)
22. Restauracje i pozostale placowki gastronomiczne (56.1)
gastronomiczna
23. przygotowywanie 2ywnosci dla odbiorc6w zewngtznych (katering) i pozostala
1

dziatalnoSc uslugowa (56.2)

24. Pzygotowywanie i podawanie napojow (56'3)

25. DziatalnoSc zwiqzana z obslugq rynku nieruchomoSci wykonywana na zlecenie.(68.3)
26. Dzialalno6c pombcniczazwiqlana z utrzymaniem porzqdku w budynkach (81'1)
27. Sprzqtanie obiektow (81.2)
28. DzialalnoS6 uslugowazwiqzanaz zagospodarowaniem terenow zieleni (81'3)
29. Dziatalnosc komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9)
30, Pozostala pomoc spoleczna z zakwaterowaniem (87'9)
31, Naprawa i konsenruacja komputerow ispzqtu komunikacyjnego (95.1)
32. Naprawa i konserwacja artykulow uzytku osobistego idomowego (95.2)
33. Pozostala indywidualna dzialalno6c uslugowa (96'0)
gospodarczei, pzeznaczony jest
3. Caly dochod Stowazyszenia, w tym dochod z dzialalno5ci
wylqcznie na realizacjq celow statutowych.

Rozdzial lll
Czlonkowie, ich Prawa iobowiqzki

se
Czlonkowie dzielq sig na:
A/ zwyczajnych
B/ wspierajqcych
C/ honorowych

s10
pelnoletnia osoba fizyczna,kl6razlo2y
Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moze byc kaZda
pzez Tarzqd'
wyf ehion E det tariciq czlonkowskq i zostan ie pzyjqta

$11
Czlonek zwyczainY ma Prawo:
1. Wybierac i byc wybranym do wladz Stowazyszenia'
2. Uizestniczyd z giosem stanowiqcym w Walnym Zgromadzeniu,
3. Zglaszat wn ios[i i postu laty dotyczqce dzialalnosci Stowazyszeni a'
4, Kozystac z pomocy Stowazyszenia.

s12

Do obowiqzkow czlonka zwyczajnego nalezy:

t, pzestzeganie postanowieh

6tatutu, regulaminow i uchwalwladz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celow statutowych Stowazyszenia,
3. Regularne oplacanie skladek czlonkowskich,

s13
Czlonkiem wspierajqcym Stowazyszenia mo2e zostac osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
merytorycznq Oziat'alnosciq Stowazyszenia, ktora zadeklaruje pomoc finansowq lub rzeczowq i
zostanie pzyjgta pzez Zazqd na podstawie pise m nej deklaracji.
Czlonek wspieiajqcy posiada prawa okre6lone w paragrafie 11 pkt, 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w
Walnym Zgiomabieniu z glosem doradczym, Czlonek wspierajqcy - osoba prawna dziala w
Stowazyszeniu za poSrednictwem swego pzedstawiciela'

s14
dla
Czlonkiem honorowym Stowazyszenia moze zostac osoba fizycznaszczegolnie zasluzona
na
realizacji celow statutowych Stowazyszenia. Czlonkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie
jest
ponadto
a
zwyczajnego,
prawa
czlonka
wniose( Zarzqdu.Czlonek honorowy posiada wszystkie
zwolniony z obowiqzku placenia skladek czlonkowskich.

s15
Czlonkostwo w stowazyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystqpienia na pi5mie doZazqdu.
pzezokres 3 miesiqcy, po
2, Skreslenia izez'Zazqdz powodu nieplaceniaskladek czlonkowskich
uprzednim upomnieniu.
statutu, regulaminow i
3, WyHuczenie uchwalq Zazqduz powodu

nie

uchwalwladz Stowazyszenia lub dzialania na
4. Utraty osobowo6ci prawnej pzez czlonka w
Od uchwaty w pzedmiocie skieSlenia lub
Walnego Zgromadzenia, ktorego uchwala jest ostateczna'

wykl

e, w terminie 30 dni, od

Rozdzial lV
Wadze StowarzYszenia

$16
Wladzami StowazYszenia
1. Walne Zgromadzenie

s4

2.Zarzqd
3. Komisja RewizYjna
glosowaniu tajnym lub jawnym w zaleznosci od
Kadencja wladz trwa 4lala,a ich wybor odbywa siq w
nie stanowi inaczej, uchwaly wladz
uchwaly Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie, Je6ti statut
potowy c-ztonkow uprawnionYch do
zapadfqzwVkliwiet<szo6ciqglosow pzy obecno$cico najmniej
Zarzqdu lub Komisji
czlonkow
gloro*i'iir. iV pzyiaOku usi{pienia w czasie trwania kadencji
nie moze
wtadzom tym pzyituguje prawo kooptacji zlym,2e liczba osob dokooptowanych

hewizyjnej,

pzekiaczat 1/3 liczby czlonkow pochodzqcych z wyboru'

$17
Najwy2szq wladzq Stowazyszenia jest Walne Zgromadzenie, ktore moze byc zwyczajne lub
nadzwyczajne.

s18
w roku jako sprawozdawcze ico cztery lata jako
pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym
m Walnego Zgromadzenia. Uchwaly Walnego
pzy obecnoSci co najmniej polowy czlonkow
, abezwzglgdu na liczbq obecnych w drugim
terminie.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale2y:
1, Uchwalanie gtownych kierunkow dzialalno6ci merytorycznej i finansowej Stowazyszenia.
na wniosek Komisji
2. podejmowan-ie uchwaly w przedmiocie absolutorium dla ustqpujqcegoZazqdu
Rewizyjnej,
3. Wy6br prezesa i czlonkow Zarzqduoraz czlonkow Komisji Rewizyjnej,
4. Ustalenie wysokoSci skladek czlonkowskich.
5. Nadawanie godnoSci czlonka honorowego
siq Stowazyszenia.
6. podejmowaiie uchwalw sprawach zmian statutu lub rozwiqzania
7. Rozpatrywanie odwolafr do uchwal Zazqdu.
wladz stowarzyszenia.
B. Rozpatrywanie spraw nie nalezqcych do kompetencji innych

s1e
adzwyczaj ne Walne Zg rom adzen ie zwoluje Zarzqd:
A/ z wlasnei inicjatYwY,
B/ na Zqdanie Komisji RewizYjnej,
Stowazyszenia'
Cl ni piiemny wniosek co niimniej 1/3 liczby czlonkow zwyczajnych
N

1 miesiqca od daty zgloszenia lub
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno byd zwolane w terminie
Zqdanii i obradowac nad sprawami, dla ktorych zostato zwolane.

s20
pomiqdzy walnymi Zgromadzeniami'zanqd
zarzqdjest najwyzs zqwladzqStowazyszenia w okresie
* iyrr pr.r.ri, wiceprezesa, sekretaza i skarbnika. Posiedzeniazarzqdu

,

r.ol iiq z s'crionro'*,
sq4zezpt t.ti

zwolywane

w miarq potzeby, nie zadziejjednak ni|raz na kwartal'

$21
D

1
2

enia na zewnqtz i dzialanie w jego imieniu'
wazyszenia w ramach uprawnieri przyznanych pzez Walne

Zgromadzenie,
3. Realizowanie uchwal Walnego Zgromadzenia'
4, Uchwalanie regulaminow wewnqtznych'
5. Sporzqdzanie sprawozdah z dzialalno6ci.
6. Zwolywanie Walnych Zgromadzen.
7, Uchwalanie planow dzialalno6ci Stowazyszenia'

zwyczajnych i wspierajqcych'
8, Pzyjmowanie, skre$lanie i wykluczanie czlonk6w
g. Rozpatrywanie sporow pomi{ozy czlonkami powstalych na tle dzialalnosci stowazyszenia'
nadawanie
10, Nadzor nad Centrum Integricji Spolecznej, powolywanie iodwolywanie oraz
i S poleczn ej,
ko m pete n cj i osobo m zazqdzlqcym ce n tru m n teg racj
I

s22
Komisja Rewizyjna sklada siq z 3 czlonkow, spoSrod ktorych wybiera pzewodniczAcego'
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:
1, Kontrolowanie co nijmniej raz w roku caloksztaltu dzialalno5ci Stowazyszenia'
wyja6nieh'
2. Wystqpowanie do ilrzqd;rz wnioskami wynikajqcymi z ustaleri kontroli i Zqdanie
g, Whioit<owanie o zwolanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
z
Walnemu Zgromadzeniu sprawozdafr ze swojej dzialalno5ci oraz wystqpowanie

4, Sktadanie
wn ioskiem w pzed miocie absol utori u m d la ustgpuj

qceg

o zarzqdu,

z glosem doradczym'
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej mogqbrac udzialw posiedzeniachZarzqdu

Rozdzial V
Majqtek StowazYszenia

s23
1

ruchomo$ci i fundusze'
, Majqtek Stowazyszenia stanowiq nieruchomo$ci,

Na fundusze sktadajq siq:

A/ wplywy ze skladek czlonkowskich
B/ dotacje, darowizny, spadki, zapisy
C/ wplywy z dzialalnoSci statutowej
D/ dochody z dzialalnoSci gospodarczej

maj
mi P
stej,

awstosunkudo
alzefiskim albo w
bocznejdo drugiego
urateli,
lub pracownikow oraz ich osob bliskich
golnoSci jeSli pzekazanie to nastqpuje

cz czlonkow lub pracownikow lub ich osob bliskich
h, chyba ze to wykorzystywanie wynika

s24
sqlqcznie dwajczlonkowie Zazqdu' w tym
Do zaciqgania zobowiqzan majqtkowych upowaznieni
prezes i/lub wicePrezes.
jest podpis jednego czlonka zazqdu" prezesa lub
Dla wa2nosci innycn pism i dokumentow wymagany
wiceprezesa,

Rozdzial Vl
Zmiana statutu i rozwiqzanie Stowazyszenia

s25
Uchwalg w sprawie zmiany statutu lub rozwiqzania sig Stowazyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
wiqkszo5ciq2/3 glosow pzy obecno6cico najmniejpolowy czlonkow uprawnionych do glosowania w
pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzglgdu na liczbq obecnych.
W pzypadku rozwiqzania sig Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o pzeznaczeniu
majqt(u Stowazyszenia i powola Komisjq Likwidacyjn4 ktora pzeprowadzi likwidacjq Stowazyszenia.

Aktualizacja Statutu w dn. 25.11.2014

