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STATUT
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
/tekst jednolity na dzień 22 czerwca 2015 r./
Preambuła
Dostrzegając fakt, iż Podlasie jest jednym z najbardziej interesujących regionów Europy, a jednocześnie należy
do grona najsłabiej rozwiniętych obszarów Unii Europejskiej, a także mając na uwadze ogromny potencjał i
niewystarczający poziom promocji naszego regionu, podejmujemy wyzwanie wzmocnienia jego
konkurencyjności. Zamierzamy realizować ten cel poprzez działanie własne oraz partnerską współpracę z innymi
podmiotami zaangażowanymi w analogiczne działania na rzecz Podlasia i jego mieszkańców. Pragnąc tworzyć
fundamenty dynamicznego rozwoju regionalnego i budować więzi ponadregionalne przyjmujemy Statut Centrum
Promocji Innowacji i Rozwoju.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju” i w dalszej części Statutu jest zwane
„Stowarzyszeniem”.
§ 2.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie „Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku oraz
„Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” z dnia 23 kwietnia 2003 roku, z późniejszymi
zmianami.
2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności regionu podlaskiego.
§ 3.
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a jego siedziba mieści
się w Białymstoku.
2. Stowarzyszenie może tworzyć, w miarę potrzeby, jednostki terenowe według zasad określonych w Statucie
oraz zatrudniać pracowników.
§ 4.
Stosownie do obowiązujących przepisów stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak.
§ 5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i działaczy, z zastrzeżeniem § 7
ust. 3. Do prowadzenia działalności może zatrudnić wykwalifikowanych pracowników.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 6.
Celami Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju są:
1) wsparcie rozwoju gospodarki lokalnej,
2) promocja współpracy środowisk naukowych z przemysłem na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu,
3) promocja wymiany wiedzy i technologii,
4) promocja instrumentów wsparcia krajowego oraz Unii Europejskiej w zakresie rozwoju regionalnego,
5) promocja nowoczesnych rozwiązań w sferze organizacji i funkcjonowania biznesu,
6) promocja rozwoju eksportu producentów regionalnych,
7) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
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8) promocja regionu i jego walorów przyrodniczych,
9) promocja i rozwój turystyki,
10) ochrona środowiska poprzez promowanie postaw proekologicznych oraz rozwiązań przyjaznych
środowisku,
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
12) wyrównywanie szans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi,
13) działania na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, w tym promocji zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
14) budowa społeczeństwa informacyjnego,
15) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe,
16) ochrona praw kobiet, mniejszości narodowych i niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz
wyrównywania ich szans,
17) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobody obywatelskiej, a także działania
wspomagające rozwój demokracji,
18) wsparcie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i tożsamości regionalnej,
19) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
20) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
21) wsparcie oraz promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji regionu Podlasia,
22) promocja Podlasia w innych regionach (w kraju i za granicą) i działalność na rzecz współpracy
transgranicznej,
23) współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o zbliżonym profilu działania, krajowymi i
zagranicznymi oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w ramach
współpracy międzyregionalnej,
24) promocja i organizacja wolontariatu.
§ 7.
1. Cele Stowarzyszenia będą realizowane w szczególności poprzez prowadzenie działalności sklasyfikowanej
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jako:
1) wydawanie książek (58.11.Z),
2) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),
3) wydawanie gazet (58.13.Z),
4) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
5) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
6) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),
7) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
8) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
9) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
10) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
11) przetwarzanie danych; zarządzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
12) działalność portali internetowych (63.12.Z)
13) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
14) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
15) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
16) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (66.19.Z),
17) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
18) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
19) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
20) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B),
21) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
22) sprawy zagraniczne (84.21.Z),
23) technika (85.32.A),
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24) zasadnicze szkoły zawodowe (85.32.B),
25) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
26) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
27) pozostała działalność związane ze sportem (93.19.Z),
28) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
29) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z),
30) działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),
31) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).
2. Do realizacji celów Stowarzyszenie może zatrudniać niezbędnych specjalistów, zgodnie z ogólnie
obowiązującymi zasadami.
3. W celu realizacji swoich celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną
działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 7 – 10 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz. 873, ze zm./. Działalność odpłatną
Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6,
8, 9, 11, 13.
4. 4. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może zawiązywać spółki prawa handlowego, przystępować do już
istniejących spółek lub innych jednostek organizacyjnych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, lub osoba prawna,
która zaakceptuje Statut, złoży wypełnioną deklarację członkowską i dokona opłaty wpisowej. Warunkiem
koniecznym do uzyskania statutu członka zwyczajnego jest przyjęcie kandydata przez Zarząd większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Osoba małoletnia może być członkiem Stowarzyszenia na warunkach określonych w ustawie, o której mowa
w § 2 Statutu.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
4. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu,
2) aktywne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał jego władz,
3) regularne opłacanie składem członkowskich.
§ 10.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia i realizacja jego celów statutowych, która złoży wniosek o przyjęcie.
2. Członkowi wspierającemu nie przysługuje ani czynne ani bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia.
3. Członek wspierający może uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
4. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionego
przedstawiciela.
5. Członek wspierający nie może działać na szkodę Stowarzyszenia.
6. Członek wspierający zobowiązany jest realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
§ 11.
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1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia decyzją Walnego Zebrania.
2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka wspierającego.
§ 12.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
2) skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu lub działania na szkodę
Stowarzyszenia;
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną oraz śmierci członka
będącego osoba fizyczną;
2. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od dnia odjęcia
uchwały Walnego Zebrania pod warunkiem, że ustanie członkostwa nie nastąpiło z przyczyny określonej w §
11 ust.1 pkt. 3.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie władz mogą być wybierani wyłącznie spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia.
3. Kadencja władz trwa 5 lat. Wybór władz jest dokonywany w głosowaniu tajnym.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, chyba, że Statut stanowi inaczej.
5. W przypadku zmniejszenia stanu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji,
władzom tym przysługuje prawo dokooptowania do swojego składu spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia w liczbie nie większej niż jedna trzecia członków władz pochodzących z wyboru.
§ 14.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd corocznie jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo
– wyborcze, każdorazowo zawiadamiając członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania o
terminie, miejscu i proponowanym porządku Walnego Zebrania.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, co pierwszy termin.
§ 15.
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności programowej oraz zasad gospodarki finansowej
Stowarzyszenia,
2) podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
3) wybór prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
4) ustalenie wysokości opłaty wpisowej,
5) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie oraz kwestii rozwiązywania się Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i komisji Rewizyjnej.
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2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy ponadto rozpatrywanie wszystkich spraw nienależących do
kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 16.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku
lub żądania i powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 17.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami jest Zarząd.
Zarząd składa się z dwóch do trzech członków, z których jeden pełni funkcję prezesa, a pozostali
wiceprezesa.
Zarząd zbiera się odpowiednio do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Celem usprawnienia działalności Stowarzyszenia Zarząd może powołać biuro i wyznaczyć jego dyrektora.
Dyrektorem biura może być członek Zarządu. Określony przez Zarząd Regulamin działalności Biura podlega
zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.
Zarząd ma prawo do pobierania wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ustala Komisja Rewizyjna.

§ 18.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień wynikających z zasad gospodarki
finansowej Stowarzyszenia uchwalonych przez Walne Zebranie,
3) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
4) zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia,
5) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
6) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami w związku z ich działalnością w Stowarzyszeniu,
7) powoływanie i rozwiązywanie kół terenowych Stowarzyszenia oraz koordynacja ich działalności,
8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9) zgłaszanie wniosków o nadanie godności członka honorowego.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest dwóch członków zarządu łącznie.
§ 19.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Komisja powołuje ze swego grona przewodniczącego, który
organizuje działalność Komisji i ją reprezentuje.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi oraz żądanie wyjaśnień,
3) żądanie zwołania Walnego Zebrania,
4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w
przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
5) nadzorowanie Komisji Rewizyjnych Kół,
6) uchwalanie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu Komisji Rewizyjnej Koła.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która:
1) w chwili dokonania wyboru na Członka Komisji Rewizyjnej pełni już funkcję Członka Zarządu
Stowarzyszenia, lub
2) pozostaje z Członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, bądź powinowactwa lub
3) pozostaje w stosunku do Członka Zarządu w stosunku podległości niezależnie od sposobu nawiązania
stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej, lub
4) była lub jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w winy umyślnej,
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5. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych przez nich w
związku z pełnieniem funkcji. Zwrot kosztów i wydatków przysługuje w wysokości określonej we właściwych
przepisach prawa regulujących rozliczanie pracowników z tytułu podróży służbowych.
Rozdział V
Struktura organizacyjna i zasady tworzenia jednostek terenowych
§ 20.
1. Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia tworzy się w oparciu o miejsce zamieszkania jego członków.
2. Podstawową terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Oddział. Wszystkie oddziały łącznie
tworzą bezpośrednio Stowarzyszenie.
3. Oddziały tworzy Zarząd na wniosek członków w liczbie nie mniejszej niż 7 osób.
4. Oddział wybiera ze swego grona Dyrektora oraz Skarbnika.
5. Zebrania sprawozdawcze Oddziału odbywają się corocznie zaś zebrania sprawozdawczo-wyborcze, co
cztery lata przed Zwyczajnym Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.
§ 21.
1. W przypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 300 członków, Walne Zebranie można zastąpić
zebraniem Delegatów. Przepisy regulujące wybór delegatów uchwala Zarząd, określając w uchwale
szczegółowe zasady wyboru delegatów, które nie mogą być sprzeczne z podstawowymi zasadami wyboru
władz określonymi w Statucie.
2. Mandat Delegata traci ważność w momencie zakończenia Zebrania Delegatów.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i majątek Stowarzyszenia
§ 22 .
1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia uchwała Walne Zebranie.
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz prawa majątkowe.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) wpływów z opłat wpisowych,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,
4) wpływów z działalności statutowej,
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
6) odsetek bankowych i innych wpływów,
7) działalności, o której mowa w § 7 ust. 3.
4. Dochód Stowarzyszenia jest przeznaczony na działalność statutową.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
6. Stowarzyszenie nie może udzielać swoim członkom, członkom organów Stowarzyszenia lub pracownikom
jak również osobom, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub
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 /dalej Osoby bliskie/ pożyczek lub dokonywać zabezpieczeń majątkiem
Stowarzyszenia zaciągniętych przez te osoby zobowiązań.
7. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, trzecich
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
8. Członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy lub ich Osoby bliskie nie mogą
wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że
wykorzystanie majątku Stowarzyszenia jest bezpośrednio związane z realizację celów Stowarzyszenia
określonych w Statucie.
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9. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą jego członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 23.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich
głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim
terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy
obecności, co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku oraz
powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
§ 24.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia we właściwym rejonowo sądzie.
Podpisy:

Sebastian Rynkiewicz: _________________________________________
Prezes Zarządu

Krzysztof Paszko: ______________________________________________
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Perkowski: ______________________________________________
Wiceprezes Zarządu
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