
STATUT 

STATUT STOWARZYSZENIA "Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw 

Społecznych” 

Zmieniony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr 8/2012 z dnia 

21.07.2012 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIE OGÓLNE 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw 

Społecznych” W dalszym ciągu zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie, działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.nr 

20 poz.104 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - O działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 9, poz.873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

§2 

1.Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

 

2.Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu. 

§3 

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

§4 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Milanówek. Terenem jego działania jest obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej (RP). Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 

Polski w zakresie realizacji celów statutowych. 

§5 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

§6 

Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników na podstawie stosunku pracy i umów 

zlecenia  dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej. 

 

§7 

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami i instytucjami, o tym samym, lub podobnym profilu działania. 

 

 



Rozdział II 

CELE STOWARZYSZENIA I FORMY ICH REALIZACJI 

§ 8 

Celem stowarzyszenia jest:  

1. aktywizacja zawodowa osób bez pracy zmniejszająca negatywne skutki bezrobocia 

m.in. wśród absolwentów, osób bezrobotnych i biernych zawodowo, kobiet, 

mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób niepełnosprawnych    

2. działanie na rzecz poprawy dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

3. propagowanie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, a także wśród osób 

dorosłych postaw przedsiębiorczych, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, 

samodzielności ekonomicznej, innowacyjności oraz efektywnej komunikacji 

związanej z działalnością gospodarczą  

4. podejmowanie działań na rzecz równości szans kobiet oraz innych grup społecznych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

5. upowszechnianie nowych form organizacji pracy mających na celu godzenie życia 

rodzinnego z życiem zawodowym 

6. aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym w 

szczególności poprzez: wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w 

pełnieniu przez nich ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu osób 

niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego 

7. działanie na rzecz poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw 

do zmian zachodzących w gospodarce 

8. podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 

9. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia ludności z 

terenów wiejskich i miejsko – wiejskich 

10. podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia i poszerzenia zakresu działań sektora 

ekonomii społecznej 

11. działanie w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 

12. promocja oraz zwiększenia dostępu  do edukacji przedszkolnej 

13. promocja oraz zwiększenie dostępu do edukacji żłobkowej 

 

 

 

 

 



 

§ 9 

Cele określone w § 8 Statutu Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, w 

szczególności: szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, seminariów, sympozjów i 

sesji naukowych, a także studiów podyplomowych 

2. prowadzenie konsultacji i praktycznego poradnictwa z zakresu przedsiębiorczości dla 

osób prowadzących, lub zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej, a także osób i instytucji zainteresowanych szeroko pojmowaną 

problematyką przedsiębiorczości 

3. udział w inicjatywach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, podejmowanych 

przez inne organizacje bądź osoby 

4. kooperację z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi 

organizacjami, instytucjami krajowymi, jak i zagranicznymi, związanymi z 

problematyką przedsiębiorczości   

5. popieranie, organizowanie i przeprowadzenie badań, studiów i prac naukowych z 

zakresu problematyki przedsiębiorczości  

6. prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej, marketingowej i reklamowej  

7. opracowywanie ekspertyz i raportów dla podmiotów gospodarczych, administracji 

publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów sektora ekonomii 

społecznej 

8. przygotowanie i realizację projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i 

międzynarodowym  

9. świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej  

10. pomoc psychologiczną, edukację społeczną i zawodową oraz aktywizację zawodową 

11. wspieranie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych oraz 

tworzenie tego typu placówek  

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE: ich prawa i obowiązki 

§10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, 

która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd, z 

zastrzeżeniem ust. 2. Przed złożeniem deklaracji Kandydat na członka Stowarzyszenia 

ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami Statutu. 

2. Członkowie-założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z 

momentem podpisania deklaracji członkowskiej. 



3. Na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszym Statutem członkami 

zwyczajnymi mogą zostać cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. O przyjęciu w szeregi Stowarzyszenia decyduje jednomyślna i wspólna zgoda Prezesa 

Zarządu i Wiceprezesa Zarządu wyrażona nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia 

deklaracji 

5. W przypadku negatywnej decyzji Zarządu o przyjęciu w szeregi Stowarzyszenia 

kandydat ma prawo zwrócić się do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni. 

Decyzja zostaje podjęta w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy co 

najmniej połowie obecnych członków Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum - 

większością głosów Zebrania. 

§ 11 

Członek  ma prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia 

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków 

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia 

d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia 

e) nosić odznakę Stowarzyszenia 

§12 

Do obowiązków członka należy: 

1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 

2. czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów 

statutowych 

3. regularne opłacanie składek członkowskich 

§13 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu 

2. skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres  

1 roku, po uprzednim upomnieniu 

3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu  

i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia 

4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w 

terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które podejmuje 



ostateczną decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy członków Stowarzyszenia 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§14 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

§15 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§ 16 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 17 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, nie później niż do 30 

marca.  

2. O terminie i miejscu spotkania Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia najpóźniej 

dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania, listami zwykłymi lub pocztą 

elektroniczną. 

 

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a.   z własnej inicjatywy 

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej 

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków stowarzyszenia 

4.   Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust. 3 lit. b. i c. powinien zawierać propozycję 

porządku posiedzenia. 

5.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2 

miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami 

objętymi porządkiem posiedzenia. 

6.   Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo 

spośród członków zwykłą większością głosów. 

 

 

 



 

 

§18 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia 

b. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na 

wniosek Komisji Rewizyjnej 

c. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

d. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania 

e. podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu lub 

rozwiązania Stowarzyszenia 

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 

g. rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

§19 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy członków, z wyłączeniem uchwał dotyczących wyboru 

i odwołania władz, zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

2. Jeżeli Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie nie może podjąć uchwał, ze 

względu na brak wymaganej liczby członków na Zebraniu, zwołuje się Walne 

Zebranie Członków w drugim terminie, nie wcześniej niż przed upływem 1 tygodnia. 

Walne Zebranie Członków zwołane w tym trybie, może podejmować ważne uchwały 

przy obecności przynajmniej 1/3 członków, z wyłączeniem uchwał zastrzeżonych w 

ust. 1. 

§20 

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

§21 

1. Zarząd składa się z 2  członków - Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 

2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu tajnym. 

3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 5 lat. 

4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. 

5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 

a) zakończenia kadencji Zarządu 



b) złożenia rezygnacji 

c) niewykonywania funkcji przez okres co najmniej pół roku 

d) działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub 

Statutu Stowarzyszenia 

6. Walne Zebranie Członków odwołuje członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 5 

lit. c) i d) w trybie przewidzianym ust. 2. 

7. W razie zmniejszenia się składu Zarządu uzupełnienie może nastąpić w drodze 

kooptacji. Kooptacji dokonuje członek organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W 

tym trybie można powołać nie więcej niż 1 członka Zarządu. 

§22 

1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami oraz 

Wiceprezesa. 

§23 

Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące. 

§24 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

b) dysponowanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia oraz ogólny nadzór nad 

działalnością gospodarczą, jeżeli taka działalność zostanie przez Stowarzyszenie 

podjęta 

c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków 

d) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do 

publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

e) zwoływanie Walnych Zebrań Członków 

f) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności 

Stowarzyszenia 

g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków 

h) rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności 

Stowarzyszenia 

i) określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia 

j) występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania 

Stowarzyszenia 

k) podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw 

zastrzeżonych Statutem, w tym odwoływanie członka Zarządu w związku ze 



złożeniem przez niego rezygnacji (§21 ust.5 lit. b) i uzupełnianie składu Zarządu w 

drodze dokooptowania (§21 ust.7) 

l) Prezes Zarządu podpisuje korespondencję prowadzoną przez Stowarzyszenie 

§25 

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych 

Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia 

uprawnieni są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający łącznie. 

 

§26 

1. Pracownicy Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi 

umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, a także ustala ich 

wynagrodzenie za pracę. 

2. Zarząd może powołać Dyrektora Biura Stowarzyszenia. W tym przypadku, do zadań 

Dyrektora należeć będzie w szczególności koordynowanie i kierowanie pracą osób 

zatrudnionych w Stowarzyszeniu. 

3. Zarząd może uchwałą upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do podejmowania  

w imieniu Zarządu niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności 

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem czynności zastrzeżonych przepisami 

prawa pracy dla pracodawcy, z wyłączeniem jednak możliwości składania 

jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3 nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień 

Zarządu. 

§27 

1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie 

wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie 

Członków na okres 5 lat. Wyboru dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia, 

spełniających następujące warunki: 

a) nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa 

b) nie są pracownikami Stowarzyszenia podległymi Zarządowi 

c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności 

Stowarzyszenia 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i 

żądaniem wyjaśnień 



c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez 

Komisję Rewizyjną. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład, w wyniku ustania członkostwa 

jednego członka, w drodze dokooptowania. 

7. Przepis § 21 ust. 2, 3, 4, 5, 6  stosuje się odpowiednio. 

§28 

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają tylko i wyłącznie w przypadku jednomyślności i 

zgodności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.  

§29 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich 

członków tego organu. 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

§30 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności 

Stowarzyszenia. 

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności: 

a) wpływy ze składek członkowskich 

b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia 

majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia 

c) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw 

d) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz 

Stowarzyszenia 

e) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału 

f) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach i w formie 

przewidzianych odrębnymi przepisami. 

 

 

 



 

 

§31 

1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na 

pokrycie jego niezbędnych kosztów. 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub 

zabezpieczenie zobowiązań majątkiem organizacji dla osób fizycznych oraz 

organizacji i innych podmiotów, którymi zarządzają osoby bliskie osobom 

zarządzającym Stowarzyszeniem. 

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany lub przekazywany na rzecz 

członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych, niż w stosunku do osób trzecich. W szczególności jeżeli przekazanie te 

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach. 

 

Rozdział VI 

Działalność gospodarcza 

§32 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskiwania środków na 

realizację celów statutowych. 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia i odwołanie władz 

§33 

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu. 

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów  

w obecności co najmniej połowy członków. 

 

§34 

1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na 

wniosek Zarządu. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje 

Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków. 

3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez 

Walne Zebranie Członków. 



4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony  

w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§35 

1. Uchwałę dotyczącą odwołania władz stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

Członków na wniosek Zarządu. 

2. Uchwała o odwołaniu władz stowarzyszenia  jest podejmowana większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej połowy członków 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§36 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania 

osobowości prawnej. 

2. Zmiany w Statucie obowiązują z dniem wpisania ich przez sąd rejestrowy do KRS. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie 

ustawy i przepisy. 

 

 


