STOWARZYSZENIE EURO-CONCRET, 50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 35a

STATUT
Rozdział I Przepisy ogólne
§1
1. Stowarzyszenie EURO-CONCRET, zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest pozarządową organizacją
zarejestrowaną, posiadającą z tego tytułu osobowość prawną.
2. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Wrocław.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i
charakterze działania - zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§2
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy wolontariackiej swoich członków. Do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednak dochód z tej działalności może służyć
wyłącznie realizacji celów statutowych.
§3
1. Stowarzyszenie może posługiwać się emblematami i barwami, nie zastrzeżonymi dla innych podmiotów,
zatwierdzonymi przez Walne Zebranie.

Rozdział II Cele i formy realizacji
§4
1. Celem podstawowym Stowarzyszenia jest rozwój i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez transfer
informacji, doświadczeń oraz wdrażanie nowych rozwiązań w oparciu o współpracę międzynarodowa w
dziedzinie pomocy społecznej, edukacji, ekologii i kultury.
2. Do celów szczegółowych można zaliczyć :
•

szerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, a także na temat
europejskich i międzynarodowych standardów i mechanizmów prawnych, społecznych, kulturalnych i
instytucjonalnych,

•

edukacja społeczna, kulturalna, polityczna, i ekologiczna,

•

animowanie i rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej organizowanie imprez artystycznych,
kulturalnych i sportowych i innych w miarę potrzeb,

•

współuczestnictwo w określaniu polityki dotyczącej organizacji pozarządowych oraz polityki socjalnej,

•

przeciwdziałanie wszelkim dyskryminacjom i wyłączaniu społecznemu grup społecznie
dysfunkcjonalnych, podejmowanie działań w szczególności profilaktycznych,

•

kształtowanie społeczności wrocławskiej wielonarodowej wspólnoty,

•

i inne wynikające z aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych i potrzeb osób, którym organizacje
pozarządowe służą.
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§5
1. Działalność Stowarzyszenia przejawia się w:
•

świadczenie specjalistycznych usług niematerialnych,

•

organizowanie konferencji, seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji
publicznej i innych środowisk

•

organizowanie szkoleń w celu podnoszenia jakości świadczonych usług,

•

organizowanie i prowadzenie działalności medialnej i wydawniczej z możliwością umieszczania reklam
odpłatnych,

•

organizowanie prelekcji i spotkań, wystaw, wernisaży, aukcji, kiermaszy i innych w miarę potrzeb,

•

wykonywanie usług dla innych organizacji, w szczególności o charakterze organizacyjnym,
szkoleniowym, informacyjnym, kulturalnym i socjalnym,

•

udzielanie wsparcia użytecznym inicjatywom podejmowanym przez organizacje społeczne, państwowe
i grupy obywatelskie,

•

podejmowanie innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia

•

współpraca z międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania,

•

międzynarodowe wymiany młodzieży,

•

i inne wynikające z aktualnych potrzeb

2. O podejmowaniu innych form działalności w działach określonych w § 4 punkt 2 decyzję może podejmować
Zarząd.
§6
1. Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi przy współdziałaniu z innymi organizacjami pozarządowymi oraz
administracją rządową i samorządem terytorialnym, a także Kościołem katolickim i innymi związkami
wyznaniowymi.
2. Wsparcie i uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia może być udziałem każdej osoby fizycznej lub
prawnej, której bliskie są wartości i formy działalności Stowarzyszenia.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów
statutowych.
§8
1. O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, na
podstawie pisemnej deklaracji kandydata i uzyskaniu rekomendacji co najmniej przez jednego członka Zarządu.
2. Od odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania.
3. Uchwała Walnego Zebrania, w tym przedmiocie jest ostateczna.
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§9
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1. czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia,
2. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
1. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
2. przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 10
1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych dokonuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia w następujących
przypadkach:
1. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2. śmierci członka.
3. Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje uchwałą Zarząd w przypadkach:
1. prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
2. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre
imię Stowarzyszenia.
4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu i skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie jednego
miesiąca od doręczania uchwały o wyłączeniu lub skreśleniu.
§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do
Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.
§ 12
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, której godność tę nada przez Zarząd za szczególne
zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 13
Członek wspierający i członek honorowy może uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie, a z głosem doradczym na posiedzeniu Zarządu i Walnym Zebraniu.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 7 lat.

STOWARZYSZENIE EURO-CONCRET, 50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 35a
§ 15
Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania, chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.
§ 16
1.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

Walne Zebrania są zwyczajne oraz nadzwyczajne.

3.

Do kompetencji zwyczajnego Zebrania Walnego należy:
1.

wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji,

2.

wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

3.

udzielenie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4.

uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

5.

wybór Zarządu, w tym Prezesa,

6.

wybór Komisji Rewizyjnej,

7.

uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,

8.

nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

9.

rozpatrywanie wniosków i odwołań od decyzji Zarządu,

10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
11. ustanawianie wysokości składki członkowskiej
4.

Wybory do władz określone w punkcie 3e i 3f odbywają się w trybie zwyczajnym co 7 lat. Wybory uzupełniające
może dokonać każde Walne Zebranie.

5.

Walne Zebranie odbywa się co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu
Zarząd wysyła nie później niż jeden tydzień przed wyznaczonym terminem, z proponowanym porządkiem
obrad. Informacja powyższa jest wysyłana drogą pocztową lub elektroniczną (e-mail). Obie formy
zawiadamiania uważa się za równoważne.
§ 17

1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i połowy członków
zwyczajnych.

2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 18

1.

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, według woli uprawnionych do
głosowania.

2.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest uzupełniany poprzez
przeprowadzenie wyborów uzupełniających na nieobsadzone stanowiska na najbliższym Walnym Zebraniu.

3.

Kadencja członków Władz Stowarzyszenia wybranych w wyniku wyborów uzupełniających upływa wraz z
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kadencją pozostałych członków Władz Stowarzyszenia.
§ 19
1.

Zarząd składa się z dwóch- trzech osób, w tym prezesa Stowarzyszenia.

2.

Prezes kieruje pracami Zarządu.

3.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

4.

Do składania oświadczenia woli za Stowarzyszenie wymagane jest działanie prezesa lub dwóch członków
Zarządu. Funkcje kierownika zakładu pracy (pracodawcy), w rozumieniu prawa pracy, w sprawach nie
zastrzeżonych dla Zarządu pełni prezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu uprawniony przez Zarząd.

5.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1.

realizowanie uchwał Walnych Zebrań,

2.

kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

3.

podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających,

4.

podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych,

5.

kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza
w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,

6.

6.

uchwalenie programu działania na rok kalendarzowy,

7.

uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia.

Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających zespołowego
działania.

7.

Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 20

1.

Komisja Rewizyjna jest organem samokontroli Stowarzyszenia wybierana w liczbie 2-3 osób.

2.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.

przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu co do zgodności ze
Statutem,

2.

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi,

3.

składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V Majątek i Fundusze
§ 21
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
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2.

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1.

składki członkowskie,

2.

dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia,

3.

dotacje

4.

darowizny, zapisy i spadki

5.

wpływy z działalności statutowej,

6.

dochody z ofiarności społeczeństwa,

7.

dochody z działalności gospodarczej. 3

3.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 22
1.

Do uchwalenia zmian Statutu oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie
wymagana jest większość 3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.

Uchwalenie zmian statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego
Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad na Walne Zebranie stosownie
do § 16.pkt.5. 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII Postanowienia końcowe
§ 23
W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 07.04.1989 roku
"Prawo o stowarzyszeniach" lub przepisy powszechnie kategoryczne.

