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Statut Stowarzyszenia
Klub Myśli Społecznej Inicjatywy
obowiązuje od 18 czerwca 2009 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1) Organizacja nosi nazwę: Klub Myśli Społecznej Inicjatywy i jest dalej zwana „Stowarzyszeniem”.
2) Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
3) Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze
działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§4
Stowarzyszenie jest niepolityczne i niezależne.
§5
Stowarzyszenie działa zgodnie z:
1) niniejszym statutem,
2) uchwałami organów władz Stowarzyszenia,
3) oraz w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej prawa.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§6
Celami Stowarzyszenia jest:
1) dążenie do stworzenia sprawiedliwego świata,
2) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych,
3) uwrażliwianie na problematykę społeczną,
4) uświadamianie wagi problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych
dotyczących środowisk lokalnych,
5) wspieranie idei współpracy międzynarodowej,
6) podnoszenie umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych w szczególności osób
pracujących, bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem i dyskryminacją,
7) wspieranie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia,
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8) działanie na rzecz rozwiązywania konfliktów społecznych.
§7
1) Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
a) spotkania dyskusyjne, wykłady, seminaria i konferencje,
b) działalność wydawniczą i informacyjną we wszystkich mediach, w tym w Internecie,
c)
działalność naukową,
d) działalność społeczną,
e) działalność szkoleniowo - dydaktyczną,
f) działalność stypendialną, edukacyjną i kulturalną,
g) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi zainteresowanymi,
h) współpracę międzynarodową,
i)
współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
j)
prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność
sportową, turystyczną i towarzyską,
k) pozyskiwanie środków na cele statutowe od organizacji i podmiotów gospodarczych, a
także indywidualnych fundatorów,
l)
doradztwo specjalistyczne,
m) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji,
2) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
Rozdział III
Członkostwo
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§9
1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptuje cele Stowarzyszenia i chce
efektywnie przyczynić się do ich realizacji.
a. W przypadkach szczególnych dopuszcza się członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia
przez osoby fizyczne niespełniające kryterium pełnoletniości. Takie członkostwo
wymaga jednak pisemnej zgody opiekuna prawnego. Pełnienie przez niepełnoletniego
członka Stowarzyszenia funkcji organizacyjnych pochodzących z wyboru wymaga
akceptacji Zarządu Stowarzyszenia w każdym szczegółowym przypadku.
2) Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a także
cudzoziemcy – bez względu na miejsce i kraj zamieszkania.
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§10
Członków zwyczajnych przyjmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji zainteresowanego, popartej podpisem jednego członka Stowarzyszenia.
§11
1) Członek zwyczajny posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów władz Stowarzyszenia,
b) prawo uczestnictwa w pracach programowych prowadzonych przez Stowarzyszenie i we
wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
c) prawo zgłaszania wniosków i zapytań do organów władz Stowarzyszenia we wszystkich
sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
2) Członek zwyczajny jest obowiązany:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał organów władz Stowarzyszenia,
c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego ideę,
d) dbać o własność Stowarzyszenia,
e) regularnie płacić składki członkowskie.
§12
1) Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) złożenia do członka Zarządu Stowarzyszenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa
podpisanego przez jednego członka Zarządu,
b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 6
miesięcy,
c) śmierci członka,
d) Wykluczenia ze Stowarzyszenia – w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu
prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem i innymi uchwałami władz Stowarzyszenia,
narażania dobrego imienia Stowarzyszenia lub długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych
wobec Stowarzyszenia zobowiązań.
2) Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje
członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które rozpatrywane jest na najbliższym
posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

§13
1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele
Stowarzyszenia.
2) Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
3) Tytuł członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
§14
1) Członek wspierający ma prawo brać udział we wszystkich działaniach Stowarzyszenia oraz
uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym.
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2) Członek wspierający ma prawo uzyskiwania szczegółowej informacji i wyrażania opinii o tych
przedsięwzięciach Stowarzyszenia, których jest sponsorem lub współorganizatorem.
3) Członek wspierający jest obowiązany:
a) realizować obowiązki zawarte w §11,
b) zadeklarować na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub niematerialną.
4) Postanowienia dotyczące utraty członkostwa zawarte w §12 mają odpowiednie zastosowanie
do członków wspierających.
§15
1) Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2) Tytuł Członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały.
§16
1) Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
2) Członek honorowy nie ponosi ciężarów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Nie płaci
składek członkowskich.
3) Członkostwo honorowe jest dożywotnie.
4) Członkostwo honorowe ustaje na skutek pisemnej deklaracji zainteresowanego.
5) Członkostwo honorowe można utracić uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków jedynie w
przypadku ciężkiego naruszenia prawa lub etyki, poniżającego w sposób trwały w opinii publicznej.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§17
1) Organami władz organizacji są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna.
§18
1) Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.
2) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określanie kierunków działania Stowarzyszenia,
b) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu
Stowarzyszenia,
c) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
d) dokonywanie zmian w Statucie,
e) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
f) nadawanie tytułu członka honorowego,
g) stwierdzenie wygaśnięcia i pozbawienia członkostwa zwyczajnego, rozpatrywanie
odwołań od odmownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia nowego
członka,
h) określanie wysokości składki członkowskiej i jej przeznaczenia,
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i)

powoływanie stałych komisji oraz komisji doraźnych odpowiedzialnych za
przeprowadzenie czynności lub zadań ściśle określonych przez Walne Zgromadzenie
Członków,
j) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.
3) Dla ważności Walnego Zgromadzenia Członków konieczna jest obecność ponad połowy
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku wymaganej liczby członków Walne
Zgromadzenie Członków zostaje zwołane na pół godziny później bez wymogu obecności
większości członków zwyczajnych.

1)

2)
3)

4)
5)
6)

§19
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie
uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych uchwał, wymagana jest
zwykła większość głosów.
W posiedzeniach plenarnych uczestniczą: członkowie, Zarząd Stowarzyszenia, a także
zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia co najmniej na tydzień
przed jego terminem, z inicjatywy własnej, jednak nie rzadziej niż raz na rok. W szczególnych
wypadkach Prezes Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na
wniosek dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 1/3 liczby członków
zwyczajnych lub Komisji Rewizyjnej.
O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Prezes informuje członków za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
a) przynajmniej dwóm członkom Zarządu Stowarzyszenia działającym łącznie,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) ¼ liczby członków Stowarzyszenia.
d) Prezesowi.

§20
1) Zarząd Stowarzyszenia jest organem władzy wykonawczej Stowarzyszenia.
2) Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie i koordynowanie pracy Stowarzyszenia i współpracy z innymi organizacjami,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d) prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
3) Uchwały podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej trzech członków Zarządu Stowarzyszenia.
4) Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym
dotyczących rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, upoważnieni są dwaj członkowie
Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie.
§21
1) W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 4 do 6 osób, w tym: Prezes, Wiceprezes,
Skarbnik oraz od 1 do 3 Członków Zarządu.
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2) Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia
zwykłą większością głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym Walnego
Zgromadzenie Członków. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego Statutem
poparcia, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę
głosów.
3) Pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie Członków
spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zwykłą większością głosów ogólnej liczby
członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym.
4) Prezes Zarządu Stowarzyszenia ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu
Stowarzyszenia. W przypadku niezatwierdzenia tej decyzji przez najbliższe Walne
Zgromadzenie Członków przestaje ona obowiązywać. Przyczynami zawieszenia w
czynnościach członka Zarządu Stowarzyszenia są:
a) długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków członka Stowarzyszenia,
b) prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
c) brak aktywnego udziału w pracach Zarządu Stowarzyszenia.
5) Brakującego członka Zarządu Stowarzyszenia w celu uzupełnienia jego składu wybiera Walne
Zgromadzenie Członków.

1)
2)
3)

4)

§22
Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata, ale nie kończy się przed terminem najbliższego
Walnego Zgromadzenia Członków.
W razie odwołania Zarządu Stowarzyszenia w trybie pkt. 3 kadencja odwołanego Zarządu
Stowarzyszenia kończy się z dniem odwołania.
Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie Członków może odwołać członków Zarządu
Stowarzyszenia, z chwilą odwołania Prezesa ustępuje Zarząd Stowarzyszenia, a Walne
Zgromadzenie Członków niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia.
Kadencja tak wybranego Zarządu Stowarzyszenia kończy się w terminie określonym w pkt 1.
Kadencja członka Zarządu Stowarzyszenia wybranego w trybie określonym w § 21 pkt 5 kończy
się w dniu zakończenia kadencji Zarządu Stowarzyszenia.

§23
1) Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest zwykłą większością głosów
Zgromadzenia Walnego Członków.
2) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
3) Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się w terminie 7 dni od daty wyboru.
4) Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają za swego grona przewodniczącego.
5) Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej odbywa się w tym samym trybie, co uzupełnianie
składu Zarządu Stowarzyszenia.
6) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) przeprowadzanie kontroli działania Zarządu Stowarzyszenia oraz ocena jej zgodności z
przepisami prawa, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu
Stowarzyszenia,
b) przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu
Członków oraz Zarządowi Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadkach przewidzianych w
Statucie.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§24
1) Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
b) inne prawa majątkowe,
c) środki pieniężne.
Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
2) Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
c) wpływów z ofiarności publicznej,
d) innych wpływów.
3) Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi
przepisami Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§25
1) Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenie w tym
Prezesa lub Wiceprezesa.
2) Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu Stowarzyszenia co najmniej 7 dni
przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Członków.
§26
1) Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenia Członków określa w
odrębnej uchwale podjętej bezwzględną większością głosów przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
§27
Z chwilą wpisania do rejestru sądowego Komitet Założycielski staje się Zarządem Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
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