STATUT
STOWARZYSZENIA Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur
(Tekst jednolity)

Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
1.Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur zwane dalej Stowarzyszeniem
jest dobrowolną, ogólnopolską organizacją środowiskową oraz posiada osobowośd prawną.
2. Stowarzyszenie może używad jednocześnie nazwy w języku angielskim Warmia and
Mazury Industrial Design Association.
§2
1. Stowarzyszenie prowadzi działalnośd na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Olsztyn.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzid działania poza granicami
kraju zgodnie z prawem tam obowiązującym.
§3
Stowarzyszenie

może

współpracowad

zarówno

z

krajowymi

oraz

zagranicznymi

organizacjami, związkami, klubami i stowarzyszeniami autonomicznie jak i może byd ich
członkiem na zasadach pełnej autonomii.
§4
Stowarzyszenie ma prawo posługiwad się własnym znakiem organizacyjnym, używad logo
oraz pieczęci z nazwą Stowarzyszenia.

§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

Rozdział II Cele i środki działania

§6
1.Stowarzyszenie zrzesza i jednoczy osoby, zajmujące się wzornictwem przemysłowym,
dziedzinami pokrewnymi oraz działające na rzecz rozwoju regionalnego, w trosce o
umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji zgodnie z
profesjonalnymi standardami, dobrymi praktykami, najnowszymi trendami.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalnośd na rzecz rozwoju wzornictwa przemysłowego.

§7
1. Celem Stowarzyszenia jest działalnośd na rzecz podnoszenia poziomu konkurencyjności
przedsiębiorstw Warmii i Mazur poprzez rozwój wzornictwa przemysłowego opartego
przede wszystkim na tradycji, kulturze regionu ekologii oraz panujących trendach poprzez:
1. Promocję i upowszechnianie informacji z zakresu zastosowania wzornictwa
przemysłowego.
2. Pobudzanie współpracy pomiędzy osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi,
instytucjami zaangażowanymi w proces tworzenia nowego produktu czy usługi
w oparciu o nowoczesne wzornictwo przemysłowe.
3. Podnoszenie poziomu świadomości z zakresu wzornictwa przemysłowego oraz
własności intelektualnej.
4. Wspieranie transferu wiedzy i technologii w zakresie wzornictwa przemysłowego.
5. Wspieranie rozwoju edukacji z zakresu wzornictwa przemysłowego.
6. Zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego.
7. Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
8. Działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
§8
Cele Stowarzyszenia są w szczególności realizowane poprzez następujące działania:

1. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, zajęd, kursów, szkoleo w zakresie szeroko
rozumianego designu, skierowanych do polskich przedsiębiorców i projektantów.

2. Prowadzenie portalu (www.wpwim.pl) promującego ideę wzornictwa, designerów
oraz przedsiębiorców polskich w Polsce i poza jej granicami.
3.

Organizację konkursów i aukcji, z których dochód przeznaczony będzie na cele
statutowe.

4.

Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, i wydawniczej służącej realizacji
celów statutowych.

5.

Prowadzenie działalności wspierającej przedsiębiorców oraz projektantów w ramach
realizowanych przez nich projektów.

6.

Współudział w projektach związanych z kulturą, sztuką, dziedzinami związanymi
z wzornictwem oraz ochroną dóbr kultury i tradycji.

7.

Prowadzenie działao wspierających Rozwój zainteresowao związanych ze sztuką
współczesną, dbanie o estetykę i promocję miast regionu poprzez organizacje imprez
w obszarach kultury i sztuki.

8.

Współpracę z instytucjami paostwowymi i organizacjami pozarządowymi, krajowymi
i międzynarodowymi, środkami masowego przekazu, władzami samorządowymi
i paostwowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz z osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

9.

Prowadzenie badao i analiz w obszarze wzornictwa przemysłowego.

10 . Organizacja wyjazdów na wydarzenia związane ze wzornictwem przemysłowym.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9
1.Członkami Stowarzyszenia mogą zostad:
a) osoby fizyczne pełnoletnie, mające pełną zdolnośd do czynności prawnych, nie
pozbawione praw publicznych dające gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia przez
właściwą postawę moralną i aktywnośd prowadzoną zgodnie ze Statutem
i uchwałami władz Stowarzyszenia;

b) osoby prawne oraz inne organizacje –mające osobowośd prawną jako członkowie
wspierający - o ile zakres i przedmiot ich działania nie stoi w sprzeczności z celami
Stowarzyszenia.
2.Osoby fizyczne i osoby prawne posiadające miejsce siedziby poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy nie mający zameldowania na terytorium
Polski mogą byd członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.
4. Za właściwe prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia
5. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byd każda osoba fizyczna, która:
a)

złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)

przedstawi pozytywną opinię dwóch członków założycieli Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia
deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może byd osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalnośd i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na
wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału

w

zebraniach,

wykładach

oraz

imprezach

organizowanych

przez

Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2.

uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

3.

przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4.

opłacania składek.
§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brad udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a)

wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeo,

b)

przestrzegania postanowieo statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi maja obowiązek:
a)

przestrzegania postanowieo statutu,

b)

dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)

dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej

na ręce Zarządu,

b)

wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych,

nieprzestrzegania postanowieo i uchwał władz Stowarzyszenia lub ze względu na brak
przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c)

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1.

Walne Zebranie Członków.

2.

Zarząd Stowarzyszenia.

3.

Komisja Rewizyjna
§ 16

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów
2. W razie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia osoby będącej członkiem
organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo
uzupełnienia składu.
§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Walne Zebranie Członków
§ 19
1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.

Walne Zebranie może byd zwyczajne i nadzwyczajne.

3.

Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięd
lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim
terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania
Członków.

4.

Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

6.

a)

z własnej inicjatywy,

b)

na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c)

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostad zwołane przed upływem 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradowad nad sprawami, dla których zostało zwołane
§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1.

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2.

uchwalanie zmian statutu,

3.

wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4.

udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao władz Stowarzyszenia,

6.

rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu dotyczących spraw członkowskich,

7.

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8.

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9.

podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie członków może odbywad się drogą
elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu na udzielenie odpowiedzi.
§ 20 (1)
1. Walne

Zebranie

może

podejmowad

uchwały

w

trybie

głosowania

korespondencyjnego: pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2. O poddaniu projektu uchwały głosowaniu korespondencyjnemu decyduje Zarząd.
3. Głosowanie w trybie korespondencyjnym jest jawne.
§20 (2)
1. Projekt uchwały lub projekty uchwał, które mają byd głosowane w trybie
korespondencyjnym, podlega ogłoszeniu lub doręczeniu Członkom (osobiście albo
za pośrednictwem poczty).
2. Na potrzeby głosowao tworzy się specjalny adres poczty elektronicznej, na który
Członkowie mogą przesyład oddane głosy.
3. Do ogłoszenia lub korespondencji zawierającej projekt uchwały (projekty uchwał), o
którym mowa w ust. 1, dołącza się kartę do głosowania oraz pouczenie zawierające
informacje o sposobie głosowania.
4. Karta do głosowania winna umożliwiad zidentyfikowanie głosującego członka.
5. Głosy oddaje się poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w
ust. 2, karty do głosowania albo poprzez dostarczenie wypełnionej karty do
głosowania do siedziby Stowarzyszenia (osobiście albo za pośrednictwem poczty). O
dacie oddania głosu decyduje data wpływu na adres poczty elektronicznej, o którym
mowa w ust. 2, lub data dostarczenia do siedziby Stowarzyszenia.
6. Głosowanie trwa, co najmniej 7 dni od daty ogłoszenia projektu uchwały. O czasie
głosowania decyduje Zarząd.

7. Zliczenia głosów dokonuje Zarząd, który ogłasza wyniki głosowao.
8. Za dzieo podjęcia uchwał uważa się dzieo ogłoszenia, o którym mowa w ust. 7.
Zarząd
§ 21
1.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.

Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

3.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1.

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

2.

realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

3.

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4.

planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

5.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6.

przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

7.

zwoływanie Walnego Zebrania,

8.

ustalanie wysokości składek członkowskich.

9.

podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do realizacji określonych

działao, zgodnych z celami statutowymi.
10. W

przypadku realizacji projektów o wartości 1 mln. PLN i powyżej, zarząd przyjmuje

taki projekt do realizacji uchwałą Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 23

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.

3.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.

kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2.

ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdao i bilansu,

3.

składanie sprawozdao na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

4.

wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

5.

wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności,

6.

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 25

Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą, lecz dochód z tej działalności może
służyd wyłącznie realizacji celów statutowych. Nie może byd przeznaczony do podziału
między jego członków. Ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej pozwalad ma
jedynie na zebranie środków służących realizacji celów statutowych
§ 26
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:
a ) składki członkowskie,
b ) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c ) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d ) odpłatna działalnośd pożytku publicznego
e ) działalnośd gospodarcza, zgodna z klasyfikacją PKD:
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
70.22.Z

Pozostałe

doradztwo

w

zakresie

prowadzenia

działalności

gospodarczej

i zarządzania;
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
82.30.Z Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw, kongresów;
85.59.Z Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
85.60.Z Działalnośd wspomagająca edukację.
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
47.19. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
82.11.Z Działalnośd usługowa związana z administracyjną obsługą biura
91.01.A Działalnośd bibliotek
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§ 27

W majątku Stowarzyszenia można wyodrębnid fundusze Stowarzyszenia, określid ich
przeznaczenie, formy i zasady zarządu w tym zakup przedmiotów niezbędnych do działania
Stowarzyszenia.
§ 28
1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie mogą byd wykorzystywane tylko na
realizację celów statutowych, w tym do rozliczeo kosztów prowadzących do ich
wykonania.
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą byd użyte na
realizację wszystkich form działania Stowarzyszenia, o ile darczyoca lub spadkobierca nie
zastrzegł inaczej.
§ 29
Stowarzyszenie może zlecad prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizację bieżącej
działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym
przez Zarząd, zatrudnionym osobom fizycznym i prawnym.
Sposób reprezentacji
§ 30
Do składania oświadczeo woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia Koocowe
§ 31

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania.
§ 32
1. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków podjętej
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zebrania
Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia
§ 33
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.

