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STATUT
Stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Centrum Technologii
Informacyjnych e-Misja, w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Centrum
Technologii Informacyjnych e-Misja.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest Płużnica, a terenem działania obszar
Rzeczpospolitej Polskiej. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie
może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego
prawa.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu.
4. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne i może być
członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach
niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy
społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania
6. Celami stowarzyszenia są:
a) działanie na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego,
b) przygotowanie ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa
informacyjnego,
c) inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania i
komunikacji instytucji oraz organizacji,
d) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
e) wspieranie rozwoju i wychowania dzieci oraz młodzieży,
f) wspieranie działań organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i
obywateli działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji,
przedsiębiorczości, sportu, turystyki, pomocy społecznej i ochrony
środowiska,
g) animowanie międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej współpracy
lokalnych liderów, organizacji pozarządowych, podmiotów
gospodarczych i instytucji publicznych,
h) promocja i organizacja wolontariatu,
i) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
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Cele stowarzyszenia w szczególności odnoszą się do zadań w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa;
d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
e) działalności charytatywnej;
f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
g) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
h) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
i) ochrony i promocji zdrowia;
j) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
k) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
l) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
m) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
n) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
o) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
p) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
q) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
r) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży;
s) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
t) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
u) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
w) turystyki i krajoznawstwa;
x) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
y) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
z) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
aa) ratownictwa i ochrony ludności;
bb) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą;
cc) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
dd) przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym;
ee) rewitalizacji;
ff) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
gg) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
hh) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
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ii) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
jj) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt a-ii.
7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę dla realizacji celów statutowych z innymi organizacjami
krajowymi i międzynarodowymi,
b) tworzenie, wdrażanie i realizowanie programów i projektów zgodnych z
celami Stowarzyszenia,
c) udział i organizowanie spotkań, zebrań, szkoleń, seminariów, forów
dyskusyjnych, konferencji, targów, wystaw, odczytów i pokazów w
kraju i za granicą,
d) zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie
informacji,
e) tworzenie i uzupełnianie treści portali i witryn internetowych,
f) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym
wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych i publikowanie
innych materiałów z zakresu swojej działalności statutowej,
g) prowadzenie komputerowego banku informacji,
h) prowadzenie badań społecznych oraz opracowywanie ekspertyz
i raportów dotyczących środowiska lokalnego,
i) organizację wymian międzynarodowych,
j) organizowanie wycieczek i wypoczynku,
k) organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
l) prowadzenie działalności oświatowej,
m) prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
n) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych
i zagranicznych podnoszących kwalifikacje lokalnych liderów oraz
pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych,
o) tworzenie i prowadzenie funduszy stypendialnych i innych funduszy
celowych,
p) prowadzenie pośrednictwa pracy,
q) tworzenie i prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz
organizacji na rzecz interesów społeczeństwa, samorządności
i demokracji,
r) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym
lokalnym inicjatywom obywatelskim,
s) opiniowanie projektów mających znaczenie dla rozwoju lokalnego,
t) realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia,
zleconych przez inne instytucje i organizacje,
u) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia,
v) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami
stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami,
w) stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów
statutowych.
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Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia
8. Członkami Stowarzyszenia są:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie wspierający,
c) członkowie honorowi.
9. Członkami stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
i cudzoziemcy:
a) członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła
16 lat, utożsamia się z zasadami i programem stowarzyszenia, wypełniła
deklarację członkowską i odbyła miesięczny staż kandydacki jako
kandydat na członka,
b) członkami zwyczajnymi są także założyciele stowarzyszenia,
c) osoby małoletnie w wieku od 13 do 16 lat mogą należeć do
stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału
w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
10.
Członkowie zwyczajni, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 9 lit. c,
mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia. Członkowie
honorowi nie mają praw wyborczych.
11.
Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się
w realizacji celów stowarzyszenia.
12.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
13.
Członek wspierający nie ma praw wybierać i być wybieranym do władz
stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach
z głosem doradczym oraz udziału w pracach stowarzyszenia.
14.
Członek stowarzyszenia ma prawo:
a) brać udział we wszystkich formach działalności stowarzyszenia,
b) być zaznajamianym z oświadczeniami i decyzjami władz stowarzyszenia,
15. Członek stowarzyszenia ma obowiązek:
a) uczestniczyć w działalności stowarzyszenia i troszczyć się o jego dobro
i rozwój,
b) realizować cele statutowe stowarzyszenia,
c) przestrzegać statutu stowarzyszenia,
d) uiszczać w terminie składki członkowskie.
16.
Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
a) w ys t ą p i e n i a ze s t o w a rz y sz e n i a p o t w i e r d z o n e g o p i se mn y m
oświadczeniem,
b) skreślenia z listy członków stowarzyszenia,
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
d) rozwiązania stowarzyszenia.
17.
Skreślenie z listy członków stowarzyszenia następuje na podstawie
uchwały Zarządu, gdy członek naruszy postanowienia statutu, nie bierze udziału w
pracach stowarzyszenia, lub nie opłaca składek członkowskich za okres
przekraczający 12 miesięcy. Od uchwały przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu
zainteresowanemu członkowi
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Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
18.

Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków
19.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalenie planów pracy stowarzyszenia,
b) wybieranie i odwoływanie Prezesa, Zastępcy Prezesa i Skarbnika
Stowarzyszenia ze swojego grona w głosowaniu tajnym,
c) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej ze swojego grona
w głosowaniu tajnym,
d) ustalenie wysokości składek członkowskich,
e) uchwalenie regulaminów Walnego Zebrania Członków i pozostałych
władz stowarzyszenia,
f) zmiana i uchwalenie statutu stowarzyszenia większością 2/3 głosów,
g) rozwiązanie stowarzyszenia,
h) upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych i
prawnych,
i) wyrażenie zgody na zbywanie i nabywanie przez Zarząd majątku
nieruchomego stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
k) nadanie tytuł członka honorowego,
l) decyduje w innych sprawach przewidzianych niniejszym statutem.
20.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden
raz w roku.
21.
Ponadto Walne Zebranie Członków winno być zwołane:
a) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków stowarzyszenia,
d) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
22.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od
upływu jednego roku od poprzedniego Walnego Zebrania Członków lub 30 dni od
złożenia pisemnego żądania zwołania, to Walne Zebranie Członków zwołuje
Komisja Rewizyjna .
23.
Walne Zebranie Członków zwołuje się na podstawie pisemnego lub
elektronicznego powiadomienia członków Stowarzyszenia. Pisemne powiadomienia
należy doręczyć za potwierdzeniem odbioru lub wysłać listem poleconym.
Elektroniczne powiadomienia należy wysłać pocztą elektroniczną i otrzymać
potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
24.
O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powiadomieni powinni
być co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Proponowany porządek
obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
25.
Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli w
zebraniu bierze udział przynajmniej połowa ogólnej liczby członków stowarzyszenia.
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26.

Jeżeli Walne Zebranie Członków nie dojdzie do skutku w pierwszym
terminie, to zwołane w drugim terminie po upływie 1/2 godziny jest władne do
podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.
27.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością
głosów, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.
28.
Protokół z Walnego Zebrania Członków podpisują Przewodniczący obrad
i Protokolant.
29.
Kopie protokołu i uchwały Walnego Zebrania Członków Zarząd przesyła
organowi nadzorującemu oraz sądowi w przypadkach przewidzianych ustawą
Prawo o stowarzyszeniach.

Zarząd
30.

W skład zarządu wchodzi:
a) Prezes,
b) Zastępca Prezesa,
c) Skarbnik.
31.
Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
32.
Po upływie kadencji do czasu wyboru nowego Zarządu, działa Zarząd
dotychczasowy.
33.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) bieżące kierowanie działalnością stowarzyszenia,
b) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
c) administrowanie majątkiem stowarzyszenia,
d) prowadzenie księgowości stowarzyszenia,
e) zbieranie składek członkowskich,
f) sporządzenie planów finansowych wspierania celów stowarzyszenia,
g) zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne
Zebranie Członków,
h) zawieranie umów z innymi podmiotami,
i) przyjmowanie członków do stowarzyszenia,
j) skreślenie z listy członków stowarzyszenia,
k) podejmowanie decyzji w sprawach stowarzyszenia, które nie zostały
zastrzeżone do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
34.
Do składania wszelkich oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań
majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywanie dokumentów w imieniu
stowarzyszenia i jego reprezentowania wymagane jest działanie jednego Członka
Zarządu. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w
sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo Pełnomocnik powołany
uchwałą Walnego Zebrania Członków.
35.
W przypadku rezygnacji członka Zarządu lub jego odwołania przed
upływem kadencji, Walne Zebranie Członków przeprowadzi wybory uzupełniające
do Zarządu.
36.
Uchwały Zarządu Podejmowane są zwykłą większością głosów.
37.
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy
członkowie uczestniczący w posiedzeniu.

Komisja rewizyjna
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38.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i jest wybierana przez Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym spośród członków stowarzyszenia. Po
dokonaniu wyborów komisja ukonstytuowuje się wybierając ze swego grona
Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
39.
Członkostwa w Komisji nie można łączyć z funkcjami członka Zarządu.
40.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
41.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia. Do
zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej stowarzyszenia,
b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku stowarzyszenia
oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd.
c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania
Członków przez Zarząd.
d) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.
42.
W razie rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej
przeprowadza się wybory uzupełniające.
43.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
44.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji, a w
razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komisji.
45.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej będą zwoływane stosownie do potrzeb
z tym, że nie rzadziej niż jeden raz na rok.
46.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów
stowarzyszenia.
47.
Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje
dwóch Członków Komisji.

Oddziały terenowe
48.

Zarząd stowarzyszenia może tworzyć oddziały terenowe poza siedzibą
stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 5 członków zamieszkałych poza
jego siedzibą.
49.
Władzą oddziału stowarzyszenia jest Zarząd Oddziału składający się
z 3 członków wybranych przez Zarząd stowarzyszenia i winien być zatwierdzony
przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
50.
Zarząd Oddziału:
a) reprezentuje Oddział na zewnątrz,
b) kieruje bieżącą działalnością Oddziału,
c) gospodaruje środkami finansowymi Oddziału przyznanymi przez Zarząd
stowarzyszenia.

Rozdział V
Fundusze i majątek stowarzyszenia
51.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Majątek stowarzyszenia pochodzi z:
składek członkowskich,
darowizn, spadków i zapisów,
działalności gospodarczej i statutowej,
dochodów z majątku stowarzyszenia,
dotacji,
ofiarności publicznej.
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52.
Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w
zakresie:
a) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
b) s p r z e d a ż d e t a l i c z n a s p r z ę t u t e l e k o m u n i k a c y j n e g o p r o w a d z o n a w
wyspecjalizowanych sklepach,
c) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
d) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
e) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
f) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
g) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
h) pozostała działalność wydawnicza,
i) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
j) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
k) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej,
l) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
m) działalność związana z oprogramowaniem,
n) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
o) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
p) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,
q) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
r) działalność portali internetowych,
s) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
t) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
u) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet),
v) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
w) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
x) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
y) działalność organizatorów turystyki,
z) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura,
aa)działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
bb)pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
cc) sozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
dd)działalność wspomagająca edukację,
ee)naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
ff) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
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53.

Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętych większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby
członków stowarzyszenia.
54.
W razie rozwiązania stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora i zadysponowaniu majątkiem
stowarzyszenia.
55.
W takim przypadku majątek stowarzyszenia może być przeznaczony
jedynie na cele, dla których stowarzyszenia zostało powołane.

Protokolant

Przewodniczący zebrania

Monika Bolisęga

Marcin Skonieczka

