STATUT
Statut stowarzyszenia ProIntegrum

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.
2.

Stowarzyszenie o nazwie ProIntegrum, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, trwałą
organizacją osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do realizacji celów
statutowych może zatrudniać pracowników, także swoich członków, a także zlecać zadania innym
podmiotom lub osobom.

§2
1.
2.

Obszarem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów, a siedzibą
miasto Rzeszów.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego
statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i zadania Stowarzyszenia
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Stowarzyszenia.
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2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez członków Stowarzyszenia.
3. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
4. Działalność oświatowa realizowana poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów.
5. Integracja środowiska członków Stowarzyszenia.
6. Budowanie sieci relacji o formalnym jak i nieformalnym charakterze pomiędzy członkami
Stowarzyszenia w celu realizacji celów statutowych.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z działalnością statutową
Stowarzyszenia
2. Współpracę z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia
korzystnych warunków działalności gospodarczej.
3. Organizowanie i prowadzenie systemu usług doradczych i konsultingowych dla członków
Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu między innymi pozyskanie środków
finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.
5. Działalność promocyjną na rzecz Stowarzyszenia.
6. Działalność wydawniczą materiałów informacyjnych i reklamowych.
7. Organizację imprez o charakterze promocyjnym, sportowym, bankietów, wystaw.
Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych
przepisach w zakresie realizacji celów statutowych.
Zakres prowadzonej działalności gospodarczej:
●
●
●
●
●
●
●

Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku-PKD 18.13.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów-PKD 82.30.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju-PKD 46.19.Z
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana –PKD 46.90.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z
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Rozdział III
Członkowie- prawa i obowiązki.
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§8
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec
mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych
2. prowadzi działalność gospodarczą lub jest udziałowcem spółek prawa handlowego
3. złoży deklarację członkowską Stowarzyszenia

§9
Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

§10
Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele statutowe
Stowarzyszenia

§11
Wpisu na listę członków honorowych i wspierających dokonuje Zarząd.

§12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu powstaje z chwilą wpisu na listę Członków i ustaje w momencie
skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd podejmuje decyzję o wpisaniu na listę Członków wspierających i honorowych Stowarzyszenia
po zapoznaniu się z deklaracją członkowską, wniesieniu opłaty członkowskiej i uzyskaniu zgody
Walnego Zgromadzenia Członków.
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§13
Zarząd podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego
lub z własnej inicjatywy. Skreślenie z własnej inicjatywy może nastąpić w sytuacji:
1. Umyślnego naruszania przez Członka postanowień Statutu
2. Niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata.
3. Rozwiązania Stowarzyszenia

§14
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1.
2.
3.
4.

Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia
Korzystania z pomocy Stowarzyszenia
Wstępu na wszelkie spotkania organizowane przez Stowarzyszenie
Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§15
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§16
Walne Zgromadzenie Członków
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą̨ udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być́ zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście
miesięcy w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
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6.

7.
●
●
●
●
●
●
●
8.
9.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest
zwoływane na wniosek, to odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
Organ zwołujący zawiadamia wszystkich Członków o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem obrad.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
uchwalanie programu działalności statutowej Stowarzyszenia
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu
udzielanie absolutorium Członkom Zarządu
uchwalanie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty
ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich
podejmowanie uchwał o zmianie statutu
powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Walne zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§17
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do czterech Członków Stowarzyszenia powoływanych i
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
● kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
● składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków z wyników przeprowadzanych kontroli
● składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu na Walnym Zgromadzeniu
Członków
● zatwierdzanie rocznych planów działania Stowarzyszenia przedkładanych przez Zarząd do
przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Członków
● Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. W przypadku głosowania zakończonego równą ilością głosów, głos decydujący należy do
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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§18
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych
przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd spośród swego grona wybiera Prezesa.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i
prawnych,
c. prowadzi akcje promocyjne i informacyjne o działalności Stowarzyszenia,
d. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
e. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia
f. ustalanie propozycji wysokości składki członkowskiej
g. prowadzenie listy Członków Stowarzyszenia
h. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
i. przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
j. wykonywanie obowiązków statutowych
k. przygotowuje sprawozdania ze stanu majątkowego i działalności finansowej Stowarzyszenia za rok
bieżący oraz przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu Członków nie później niż do 31 marca każdego
roku następującego po zakończeniu roku obrachunkowego.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Do ważności uchwał
konieczna jest obecność dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa. W przypadku równej ilości
głosów decyduje głos Prezesa. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w
sprawach majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym Prezes
Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na
kwartał, a nadto posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane z inicjatywy Prezesa Zarządu.

§19
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.

Majątek Stowarzyszenia
§20
1.
●
●
●

Majątkiem Stowarzyszenia są:
składki członkowskie
darowizny
spadki
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●
●

zapisy
dochody z własnej działalności gospodarczej

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia jest ostatni Zarząd.
4. Przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy.
5. Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy nastąpi w terminie do 31 marca następnego roku
po zakończeniu roku obrachunkowego.
6. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach
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