Statut Stowarzyszenia Res Negotium
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§l
Nazwa stowarzyszenia brzmi: "Stowarzyszenie Res Negotium", zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Otwock.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
w granicach przewidzianych przepisami prawa.
4. Stowarzyszenie używa logo i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia. Wzór pieczęci i logo ustala
Zarząd Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
działalności statutowej i organizacyjnej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
8. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami,
o tym samym lub podobnym profilu działania.
9. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Rozdział II
Cele i formy działania
§3
Celem Stowarzyszenia jest:
1) Wspieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej.
2) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
4) Aktywna walka z bezrobociem.
5) Upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego i gospodarczego.
6) Podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
7) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
8) Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji i samorządności.
9) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
§4
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez wspieranie
rozwoju w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym:
1) Aktywizacja środowiska społecznego poprzez:
a) wspieranie inicjatyw mających na celu promowanie regionu, kraju,

b) organizowanie imprez integrujących mieszkańców, w tym przedsiębiorców
i inwestorów,
c) organizowanie wymiany turystycznej, sportowej, naukowej. kulturalnej, technicznej
w ramach wymiany doświadczeń z innymi krajami,
d) włączanie się w prace uczelni wyższych, ośrodków naukowych, społecznych, władz
samorządowych pracując na rzecz rozwoju regionu i kraju.
2) Organizowanie kursów, szkoleń, odczytów, sympozjów, prelekcji, klubów dyskusyjnych, kół
zainteresowań, konkursów, wystaw i innych działań mających na celu podnoszenie:
a) standardów i poziomu wiedzy na temat przedsiębiorczości, ekonomii, finansów,
b) kultury życia publicznego,
c) wiedzy na temat wpływu nauki na rozwój regionu,
d) wiedzy i świadomości na temat rozwiązań wspomagających rozwój regionu, w tym
opracowań planistycznych dla miast i gmin,
e) współpracy z organami samorządowymi;
3) Prowadzenie programów stypendialnych i naukowych dla młodzieży ubogiej oraz zdolnej.
4) Działalność charytatywna: pomoc finansowa i rzeczowa, zbiórki publiczne, dożywianie,
ośrodki pomocy społecznej itp.
5) Tworzenie koncepcji rozwiązywania problemów oraz tworzenie programów działań:
a) pobudzających lokalny rynek przedsiębiorczości,
b) wspierających rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności,
c) prowadzenie poradnictwa prawnego,
d) walka z bezrobociem (kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, wsparcie w znalezieniu
zatrudnienia),
6) Wspieranie i tworzenie ośrodków i placówek realizujących zadania zgodnie z celami
Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkostwo Stowarzyszenia
§5
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§7
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych, dająca gwarancję realizacji
celów Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze
Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych następuje po pozytywnym zaopiniowaniu przez co
najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze
uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.

§8
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne lub prawne, które popierają
cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarują składkę bądź innego rodzaju pomoc materialną lub
finansową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członkowie wspierający zostają przyjęci uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający, działający w Stowarzyszeniu, na Walnym Zgromadzeniu mają głos
doradczy, a także mogą w tym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności
Stowarzyszenia.
4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom, które szczególnie zasłużyły
się dla Stowarzyszenia lub dla społeczności lokalnej.
5. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni
z obowiązku płacenia składek.
§9
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego, udziału w pracach Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia.
4) noszenia odznaki Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) opłacania składek członkowskich,
4) dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.
§ 11
l. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) śmierci członka,
2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
4) wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów za działanie na szkodę
Stowarzyszenia,
5) skreślenia - w przypadku zaniechania wypełniania obowiązków określonych w § 10
uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków.
2.Od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje zainteresowanym wniesienie odwołania do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
§ 12
Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członków
zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ l3
Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
§14
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia trwa 3 lata ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego
Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz mogą tę samą funkcje pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych (kworum), chyba że Statut
stanowi inaczej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych (kworum), chyba że
Statut stanowi inaczej.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na
nieobsadzone stanowisko.
Walne Zebranie Członków
§ 15
1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.Obradami Walnego Zabrania Członków kieruje: Przewodniczący, Zastępca w przypadku
nieobecności Przewodniczącego.
4.Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz w roku w terminie do 31 marca roku
następnego.
5.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia członków
Zarząd Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał zwykła większością głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum
Walnego Zebrania w pierwszym terminie, 30 minut później następuje drugie jego posiedzenie,
w którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych
członków.
8. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania, z wyjątkiem uchwał
o których mowa w § 28 i § 29 ust. 1 pkt.1,2.
§ l6
1.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
3) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz ramowych
sprawozdań finansowych,
4) przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków. Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
7) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
8) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
9) uchwalanie rocznych planów i programów działalności Stowarzyszenia.
10) Podejmowanie uchwał o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej oraz jej

zakresie.
§17
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia
z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej l/3 ogólnej liczny
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie 7 dni od daty zgłoszenia
wniosku Komisji Rewizyjnej co najmniej l/3 ogólnej liczny członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 18
1. Organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym
Zebraniem Członków.
3.W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od trzech do siedmiu członków w tym Prezes, do
dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, dwóch członków.
4. Zarząd Stowarzyszenie reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
6..Do zawarcia wszelkich umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu wymagane jest
podjęcie wcześniejszej uchwały Zarządu.
§ 19
Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
3) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
4) podejmowanie decyzji sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 100 000
złotych ( słownie: sto tysięcy złotych)
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8) rozstrzyganie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla innych organów.
Komisja Rewizyjna
§ 20
1. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków, w tym z przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego, Sekretarza, dwóch członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej.
§ 21
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze

2)
3)
4)
5)
6)
7)

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności
i gospodarności działań.
przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz wniosek w sprawie udzielenia
lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja przedstawia Zarządowi.
Komisja ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz żądania
wyjaśnień i usunięcia naruszeń.
Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział
w posiedzeniach Zarządu i innych organach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, a także
prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
Zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem
Rozdział V
Majątek i dochody Stowarzyszenia
§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
2. W szczególności środki majątkowe Stowarzyszenia mogą pochodzić z:
1) działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
2) subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, także odsetek
w formie odsetek od środków Stowarzyszenia zdeponowanych na rachunku bankowym
w walucie polskiej lub obcej,
4) innych wpływów, w tym także z ofiarności publicznej i składek członkowskich.
3. W majątku Stowarzyszenia można wyodrębnić fundusze Stowarzyszenia, określić ich
przeznaczenie i zasady zarządu.
4. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.
5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki według, zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch
tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek
określa Zarząd.
§ 23
l. Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie będą wykorzystywane na realizacje
celów statutowych.
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje
wszystkich form działania Stowarzyszenia, o ile darczyńca lub spadkobierca nie zastrzegł
inaczej.
3. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają W związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa W linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia 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,

3) wykorzystywania majątku 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.
§24
Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizację bieżącej
działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia W zakresie wyznaczonym przez
Zarząd, zatrudnionym osobom fizycznym i prawnym.
§ 25
1.Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Zastępca
Prezesa jednoosobowo w zakresie zwykłego zarządu. W wypadku decyzji przekraczających
zwykły zarząd wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub
Zastępcy Prezesa.
2.Do zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania pism w tym zakresie upoważniony
jest Prezes jednoosobowo lub Zastępca Prezesa i jeden z pozostałych członków Zarządu
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 26
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane uchwałą Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§ 27
Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza się na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie
Członków, podjętą większością 3/5 przy obecności, co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
§ 28
1. Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora do przeprowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
3. Do likwidatora stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.
§ 29
1. Po likwidacji Stowarzyszenia majątek może być przeznaczony na:
1) rzecz organizacji społecznych o podobnych celach statutowych,
2) realizację celów podobnych do statutowych działań Stowarzyszenia.
2. O przeznaczeniu majątku pozostałym po likwidacji Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie
Członków.
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
§ 30
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach.

