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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Centrum Inicjatyw Społecznych zwane dalej Centrum jest stowarzyszeniem
zrzeszającym osoby fizyczne, prawne i organizacje nie posiadające osobowości prawnej pragnące
działać na rzecz inicjatyw społecznych, przede wszystkim w społeczności lokalnej, traktując to jako
ważny element rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

§2
1.

Centrum powstaje z inspiracji Politechniki Śląskiej w wyniku realizacji projektu tworzenia
sieci centrów (Volunteer Association Development Centers – VAD) realizowanego przez
ogólnoświatowe stowarzyszenie uniwersytetów na rzecz demokracji (Alliance of Uniwersities
for Democracy), którego Politechnika Śląska jest członkiem.

2.

Centrum współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach, korzystając z jej zaplecza
organizacyjno-technicznego na zasadach będących przedmiotem odrębnej umowy.

3.

Centrum podtrzymuje i rozwija kontakty w ramach Alliance of Universities for Democracy
oraz współpracuje z innymi organizacjami powstałymi w ramach programu VAD.

§ 3. Centrum działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego
tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4. Centrum działa na obszarze Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem
miasta Gliwice i regionu Górnego Śląska.

§ 5. Siedzibą Centrum jest miasto Gliwice.
§ 6. Centrum używa pieczęci ze swoją nazwą.
§7
1.

Centrum opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, wolontariuszy oraz
(skreślone) pracy zatrudnionych pracowników.

2.

Członek Centrum może być zatrudniony jako pracownik.

Rozdział II
CELE I ZADANIA CENTRUM
§ 8. Celem Centrum jest inspirowanie, wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych,
szczególnie o charakterze lokalnym lub regionalnym.

§ 8a. Centrum realizuje swoje cele w sferze zadań publicznych obejmującej zadania
w zakresie:
1.

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2.

działalności charytatywnej;
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podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3a. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4.

ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

5.

działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

6.

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;

7.

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

8.

działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych;

9.

nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

10. turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
11. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
15. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
16. promocji i organizacji wolontariatu;
17. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 9. Centrum realizuje swoje cele poprzez:
1.

prowadzenie programów wychowawczych, charytatywnych i z zakresu pomocy społecznej,
skierowanych szczególnie do dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi,
osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.;

2.

działalność oświatową – także w zakresie rozwoju świadomości społecznej i ekologicznej
młodzieży, szkolenie animatorów życia społecznego oraz poradnictwo w tej dziedzinie;

3.

promocję i wspieranie materialne wartościowych inicjatyw społecznych;

4.

stwarzanie forum dla wymiany

doświadczeń

i

koordynacji

działań lokalnych grup

o podobnych celach;
5.

zbieranie

i

rozpowszechnianie

informacji

o

potrzebach

społeczności

lokalnych

i podejmowanych inicjatywach;
6.

pozyskiwanie środków materialnych na rzecz działalności statutowej;

7.

współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami
prawnymi i fizycznymi o podobnych celach w kraju i za granicą;
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realizowanie innych własnych programów oraz prowadzenie innych form działalności,
mogących służyć celom i zadaniom Centrum.

§ 9a. Centrum realizuje swoje cele zgodnie z europejską polityką spójności.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10.
1.

Członkami Centrum mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne i organizacje nie
posiadające osobowości prawnej.

2.

Członkowie Centrum dzielą się na:
1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. honorowych.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
§ 11. Członkiem zwyczajnym Centrum może być osoba fizyczna, pełnoletnia,
niezależnie od obywatelstwa, pragnąca aktywnie realizować cele Centrum.

§ 12. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu
Centrum na wniosek osoby zainteresowanej.

§ 13. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.

udziału w realizacji celów działania Centrum;

2.

korzystania w swojej działalności z pomocy Centrum;

3. czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 14. Obowiązkiem członków zwyczajnych Centrum jest:
1.

branie czynnego udziału w pracach Centrum;

2.

postępowanie zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Centrum;

3. opłacanie składek członkowskich.
§ 15. Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:
1.

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie;

2.

skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu niewywiązywania się z obowiązków,
po uprzednim upomnieniu;

3.

utraty zdolności do czynności prawnych.
Od decyzji skreślenia uchwałą Zarządu przysługuje zainteresowanemu prawo

wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty odbioru decyzji.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
§ 16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna albo organizacja
nie posiadająca osobowości prawnej, niezależnie od siedziby, która zadeklaruje na rzecz Centrum
pomoc finansową lub rzeczową.
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§ 17. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną działa w Centrum
za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 18. Członkowie wspierający przyjmowani są w trybie przewidzianym dla członków
zwyczajnych.

§ 19. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 20. Członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku brania czynnego udziału
w pracach Centrum oraz opłacania składek członkowskich.

§ 21. Członkostwo wspierające wygasa na skutek:
1.

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie;

2.

utraty zdolności do czynności prawnych;

3.

skreślenia uchwałą Walnego Zebrania.

CZŁONKOWIE HONOROWI
§ 22.
1.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Centrum.

2.

Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu Centrum.

§ 23. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
§ 24. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku brania czynnego udziału
w pracach Centrum oraz opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV
WŁADZE CENTRUM
§ 25. Władzami Centrum są:
1.

Walne Zebranie Członków;

2.

Zarząd;

3.

Komisja Rewizyjna.

§ 26. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Uchwałą Walnego
Zebrania można skrócić kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej Centrum.

§ 27. O ile dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały
wszystkich władz Centrum zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy

Członków.

W

przypadku

równej

liczby

głosów

decyduje

głos

odpowiedniego

przewodniczącego.

§ 28. W przypadku ustąpienia członka władz na ponad trzy miesiące przed końcem
kadencji można dokonać wyborów uzupełniających. W miejsce ustępującego członka Zarząd i
Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego grona osobę spośród członków Centrum. Liczba
dokooptowanych członków nie może przekraczać 30% ogólnej liczby członków danego gremium.
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 29. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Centrum.
§ 30.
1.

Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd Centrum nie rzadziej niż raz w roku.

2.

Zarząd zwołuje walne zebranie:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek przynajmniej ¼ członków.

3.

Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie określonym w ust. 1, albo nie zwoła
zebrania w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2) i 3) w ciągu miesiąca od złożenia wniosku,
Walne Zebranie zwoływane jest przez Komisję Rewizyjną.

§ 31. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.

ustalenie głównych kierunków działania Centrum;

2.

rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3.

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4.

wybieranie i odwoływanie członków Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej;

5.

ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6.

uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian;

7.

nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

8.

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Centrum i przeznaczeniu jego majątku.

§ 31a. W przypadku nieobecności co najmniej połowy Członków w wyznaczonym
I terminie Walnego Zebrania, w II terminie uchwały zapadają większością 3/4 głosów przy
obecności co najmniej 1/3 Członków.

ZARZĄD
§ 32.
1.

W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz 2 do 10 członków.

2.

Zarząd wybiera ze swego składu 1-2 wiceprezesów i skarbnika.

§ 33. Członkowie Zarządu zobowiązani są do szczególnego czynnego udziału
w pracach Centrum, jego komisji problemowych, sekcji i zespołów roboczych.

§ 34. Zarząd kieruje bieżącą pracą Centrum w okresie między Walnymi Zebraniami
i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 35. Do zakresu działania Zarządu Centrum należy w szczególności:
1.

ustalanie programu działalności Centrum na podstawie uchwał i postanowień Walnego
Zebrania;

2.

kierowanie bieżącą działalnością Centrum;

3.

reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
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powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, sekcji i zespołów roboczych oraz
określanie regulaminów ich działalności;

5.

zarządzanie majątkiem Centrum i dysponowanie jego funduszami;

6.

ustalanie wysokości składek członkowskich;

7.

podejmowanie uchwał o przyjmowaniu członków zwyczajnych i wspierających;

8.

podejmowanie uchwał o skreśleniu członków zwyczajnych i wspierających;

9.

wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie członków Zarządu nie wywiązujących się
z obowiązku określonego w § 33;

10. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania;
11. określanie regulaminów pracy Centrum, w tym w szczególności zasad zatwierdzania
i prowadzenia programów w Centrum.

§ 35a.
1.

Do reprezentowania Centrum w określonych sprawach i programach może zostać
ustanowiony pełnomocnik.

2.

Pełnomocnika ustanawia i odwołuje Zarząd.

3.

Sposób wykonywania i czas trwania pełnomocnictwa oraz zakres kompetencji każdego
z ustanowionych pełnomocników określany jest odrębną uchwałą Zarządu.

4.

Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga akceptacji wszystkich członków Zarządu.

§ 36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na dwa miesiące.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 37. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Centrum.
§ 37a. Komisja Rewizyjna działa odrębnie od Zarządu i nie podlega mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

§ 38.
1.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają
ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2.

Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Centrum.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.

5.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 ust.8
ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi.
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§ 39. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w pracach Zarządu z głosem
doradczym.

§ 40. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.

kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Centrum pod względem
celowości, rzetelności i gospodarności;

2.

występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

3.

przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;

4.

wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE CENTRUM
§ 41.
1.

Centrum dysponuje własnym majątkiem, przeznaczonym na realizację celów statutowych.

2.

Majątek Centrum stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 41a. Nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem
Centrum w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi
członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w prostej linii, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są zobowiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

§ 41b. Nie można przekazywać majątku Centrum 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.

§ 41c. Nie można wykorzystywać majątku Centrum 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 to ze statutowych celów Centrum.

§ 41d. Nie można dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Centrum, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 42. Na fundusze składają się:
1.

dotacje i subwencje;

2.

darowizny i zapisy;

3.

składki członkowskie;

4.

dochody z nieruchomości i ruchomości, będących w użytkowaniu Centrum;

5.

wpływy z działalności statutowej;

6.

(skreślony).
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wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazane przez osoby fizyczne na
podstawie art.27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

§ 42a. Centrum może prowadzić działalność statutową nieodpłatną i odpłatną
w rozumieniu przepisów art.6, 7 i 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

§ 42b. Wynagrodzenie pobierane przez Centrum za działalność odpłatną nie może
być w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji
bezpośrednich kosztów tej działalności.

§ 42c.
1.

Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu działalności
statutowej nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5-krotności
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2.

Przez wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia
pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy
cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

§ 42d. Centrum nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 42e. Całość dochodów Centrum przeznaczona jest na działalność statutową.
§ 43.
1.

Dokumenty

finansowe,

dokumenty

obrotu

pieniężnego

i

towarowego,

dokumenty

o charakterze rozliczeniowym i kredytowym oraz inne dokumenty rodzące powstanie
zobowiązań prawnych podpisują w imieniu Centrum dwie osoby, w tym Prezes lub jego
zastępca oraz skarbnik, z zastrzeżeniem § 35A.
2.

Pozostałe dokumenty w imieniu Centrum podpisuje Prezes, pełnomocnik w granicach swojego
pełnomocnictwa lub osoba upoważniona przez Prezesa.

Rozdział VI
LIKWIDACJA CENTRUM
§ 44. Likwidacja Centrum następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Centrum
z zastrzeżeniem § 31a.

