STATUT
Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
1.

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej jest stowarzyszeniem działającym na podstawie; Ustawa Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855) i zapisów niniejszego statutu.

2.

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej jest zwane dalej w skrócie Stowarzyszeniem lub „SIP”,

3.

Stowarzyszenie jest społeczno – kulturalną organizacją inteligencji polskiej, która chce wykorzystać
swoją wiedzę i czas, dla dobra wspólnego. Inteligencja polska to osoby, które charakteryzuje
zdolność posługiwania się rozumem i umiejętnością zdobywania informacji oraz wykorzystania ich w
zgodzie z zasadami moralności i etyki oraz szerzej Dekalogu - w całości lub części, dotyczącej sfery
społecznej.

4.

Członkami Stowarzyszenia są osoby, utożsamiające się z słowami Romana Dmowskiego – „Jestem
Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im
wyższy przedstawiam typ człowieka”. To znaczy, że obowiązkiem każdego Obywatela Państwa
Polskiego jest działanie na rzecz dobra wspólnego Narodu i zachowania suwerenności Państwa
Polskiego, a w skali lokalnej, samorządności w interesie mieszkańców miasta lub gminy. Chociaż
takie postępowanie jest obowiązkiem każdego Polaka, to jednak w szczególności dotyczy
Inteligencji polskiej, przeważnie bardziej świadomej.

5.

Stowarzyszenie prowadzi działalność rozsławiającą imię Inteligencji Polskiej, Twórców; Naukowej,
Technicznej i Kulturalnej Myśli Polskiej, w Kraju i na Świecie. Prowadzi działalność gospodarczą z
zakresu konsultingu i innej, o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującym wszystkie dziedziny
występujące w gospodarce narodowej i życiu społecznym Polski, oraz wdrożeniową, - zbieżną z
problematyką działalności Twórców Naukowej i Technicznej Myśli Polskiej. Prowadzi działalność
publicystyczną z zakresu informacji: naukowej, patentowej i politycznej.

6.

Stowarzyszenie działa w obronie interesów: zawodowych, prawnych i osobowych, Inteligencji
polskiej i Twórców Naukowej, Technicznej i Kulturalnej Myśli Polskiej.

7.

Stowarzyszenie ma na celu tworzenie lokalnych elit Inteligencji Polskiej z jednoczesną edukacją
społeczeństwa

8.

Stowarzyszenie pełni rolę służebną wobec Narodu Polskiego i Państwa Polskiego, w budowie dobra
wspólnego i silnej Polski, Członka Unii Europejskiej.

9.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą

10. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 2
1.

Stowarzyszenie przyznaje: medale; „Twórca Naukowej Myśli Polskiej”, „Twórca Technicznej Myśli
Polskiej”, „Twórca Kulturowej Myśli Polskiej”, odznaki. Używa pieczęci, barwy i znaki graficzne - logo
oraz sztandary według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia i właściwe organy
administracji państwowej..

2.

Nazwa Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej, jego skrót „SIP” oraz wzory, o których mowa w ust. 1,
identyfikujące SIP, podlegają ochronie prawnej i przysługuje wyłącznie temu Stowarzyszeniu..

3.

Podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi są Autonomiczne Kluby Stowarzyszenia
Inteligencji Polskiej w skrócie KSIP lub KLUB.. Nazwa KSIP występuje w połączeniu z nazwą
miejscowości lub statusu miejscowości, w której działa KLUB.
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Art. 3
Siedzibą Władz Naczelnych SIP jest miasto Tomaszów Maz., a terenem działania obszar
Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, SIP może
prowadzić działalność także poza granicami naszego państwa, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
Art. 4
1.

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych oraz być członkiem związku
stowarzyszeń działających w kraju, jeżeli cele i metody działalności tych organizacji nie są
sprzeczne z prawem polskim i prawem międzynarodowym, które Rzeczypospolita Polska zgodziła
się przestrzegać.

2.

Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę i podpisywać stosowne porozumienia z organami
administracji
państwowej,
samorządowej,
organizacjami
społeczno-politycznymi
i
stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

3.

Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnym charakterze
działającymi w innych państwach, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie są sprzeczne
z prawem polskim i prawem międzynarodowym, które Rzeczypospolita Polska zgodziła się
przestrzegać.

4.

Zarząd Główny może ustanowić przedstawicieli upoważnionych do występowania w imieniu
Stowarzyszenia oraz do współpracy z organizacjami, o których mowa w ust. 1.i 2
Art. 5

Stowarzyszenie ma prawo posiadać swój organ prasowy, stronę www. w Internecie oraz powoływać:
fundacje, instytut analityczno- badawczy, kluby wiedzy obywatelskiej i inne podmioty organizacyjne
zgodnie z obowiązującym prawem.
Art. 6.
1.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

2.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, Do prowadzenia swych

spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz
wyspecjalizowanych podmiotów prawnych.

korzystać z usług

Art. 7
1.

Stowarzyszenie posiada logo, przedstawiające w kole z otokiem, z czarnego pierścienia i
niebieskim tle, napis pod pierścieniem - STOWARZYSZENIE INTELIGENCJI POLSKIEJ, a w
środku koła w zarysie granic Polski na biało-czerwonym tle, otwarta książka, z napisem na karcie
”Wiedza naszą siłą”, a nad nią świecący się kaganek.- wzór, Załącznik nr 1.

2.

Hasłem ideowym Stowarzyszenia jest: Wiedza naszą siłą do budowy dobra wspólnego.

ROZDZIAŁ II
CELE i SPOSOBY ICH REALIZACJI
Cele Stowarzyszenia
Art. 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integracja Inteligencji Polskiej, rozwój: nauki, techniki i kultury polskiej, wzmacnianie pamięci
Narodowej, tworzenie: elit Narodu Polskiego i kadr administracji Rządowej i Samorządowej.
2. Działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej Polaków oraz integracji polskich środowisk
patriotycznych;
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3. Poza szkolna edukacja społeczna młodzieży i osób starszych
4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej..
5. zaangażowanie i integrację Inteligencji patriotycznej, w dziele zreformowania; Państwa
Polskiego, dla wspólnego dobra Ojczyzny, będącego Członkiem Unii Europejskiej i zachowania
suwerenności; narodowej i terytorialnej, oraz majątku Narodowego.
6. „Nic o nas – bez nas!” Działalność opiniotwórcza z zakresu spraw: społeczno - gospodarczych,
samorządowych, rządowych, prawnych, edukacyjnych, kulturalnych, zdrowia, bezpieczeństwa i
ochrony środowiska itp.;
7. Działalność związana z samokształceniem członków KLUBÓW;

Sposoby realizacji celów.
Art. 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie sekcji tematycznych, takich jak: naukowa, techniczna, ekonomiczna, prawna,
gospodarcza, rolnicza, samorządowa, medyczna, edukacyjna, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, medialna, publicystyczna i polityczna, kulturalna i artystyczna oraz sportowa i
turystyczna;
2. krzewienie i praktyczne wdrażanie naukowej, technicznej i kulturalnej myśli polskiej,
wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie nowych
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej..
3. analizę pracy: samorządów, administracji państwowej, celem sygnalizowania nieprawidłowości w
ich działaniu oraz występowanie w obronie praw i interesów mieszkańców – realizowanie funkcji
Rzecznika Interesów Zbiorowych Mieszkańców;
4. nawiązywanie współpracy z Sejmem RP, Rządem RP, partiami politycznymi działającymi w
interesie Narodu Polskiego i Państwa Polskiego; współpracy i promowania działalności
Stowarzyszenia w środowiskach naukowych, inżynierskich, finansowych, przemysłowych,
prawniczych,
oświatowych,
lekarskich,
medialnych,
kulturalnych
oraz strukturami
samorządowymi itp.;
5. organizowanie zespołów odpowiadających strukturom rządowym, prowadzących monitoring
działania rządu i nagłaśnianie wypaczeń w formie artykułów, przekazywanych do
współpracujących partii politycznych oraz opracowywanie założeń projektów ustaw związanych z
aktualnymi problemami państwa, a przede wszystkim z etycznych, racjonalnych i postępowych
wykładni tych ustaw.
6. wnoszenie do właściwych Instytucji propozycji zapewnienia: bezpieczeństwa; żywnościowego i
zdrowotnego Polski oraz ochrony środowiska.
7. przedstawianie właściwym władzom i organom opinii i dezyderatów Stowarzyszenia w ważnych
sprawach publicznych;
8. organizowanie zebrań otwartych oraz spotkań wyborców z wybranymi radnymi w Ich Okręgu
Wyborczym lub z posłami i senatorami;
9. upowszechnianie wiedzy o samorządzie i o funkcjonowaniu Państwa, administracji państwowej,
prawie, finansach i gospodarce na spotkaniach z mieszkańcami;
10. organizowanie odczytów dla mieszkańców z cyklu: Poznaj siebie, Państwo i My – wiedza o
społeczeństwie, finanse, gospodarka, historia, filozofia, media, itp.
11. organizowanie zebrań dyskusyjnych w Klubie, z różnych dziedzin: nauki, techniki,
funkcjonowania Państwa i społeczeństwa, gospodarki, rolnictwa, kultury, społecznych, polityki,
spotkania literackie, itp., jako samokształceniowa wymiana informacji z różnych dziedzin, jakimi
zajmują się członkowie Klubu;
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12. dokonywanie przedruków artykułów publicystycznych i informacyjnych ze stron internetowych
związanych z interesem Narodowym i omawianie ich na zebraniach;
13. współdziałanie z Władzami i Instytucjami zainteresowanymi zawodową działalnością Twórców
naukowej, technicznej lub kulturalnej myśli polskiej związaną z określeniem, przygotowaniem i
realizacją zamierzeń: gospodarczych, finansowych, prawnych lub społecznych itp., ważnych dla
rozwoju kraju;
14. występowanie z wnioskiem o nadanie członkom Stowarzyszenia odznaczeń jak i stopni
naukowych, za wybitne osiągnięcia Twórców Myśli Polskiej i wdrożenia, (na zasadach i w trybie
określonym odrębnymi przepisami);
15. przyznawanie odznaczeń i medali, ustanowionych przez Stowarzyszenie za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie zawodowej i naukowej członków Stowarzyszenia;
16. udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w sprawach: osobowych, ochrony praw autorskich i
patentowych;
17. zakładanie Klubów Inteligencji Polskiej;
18. publikowanie artykułów omawiających dyskutowane zagadnienia oraz prowadzenie wydawnictw
Stowarzyszenia;
19. współpraca: z innymi organizacjami, naukowymi, społecznymi i katolickimi oraz Komisjami z Rad:
Miasta i Powiatu;

ROZDZIAŁ III
SPSOBY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA, PRZYCZYNY UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ
PRAWA I OBOWIĄKI CZŁONKÓW

Sposoby nabywania i utraty członkowstwa.
Art. 10
1.

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej zrzesza w swoich szeregach Polaków, miłujących Ojczyznę i
kierujących się w swoim życiu zasadami patriotyzmu i Dekalogu. Członkiem SIP może zostać każda
osoba narodowości polskiej, która ukończyła 18 lat, o cechach przedstawionych w Art.1, ust. 3,
popiera cele i zasady działania SIP oraz złoży Deklarację z Oświadczeniem następującej treści:
oświadczam, że nigdy nie byłam/em funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem, ani
osobowym źródłem informacji dla służb zniewalających Naród Polski w latach 1944 - 1989. Przez
w/w służby rozumiem aparat przymusu i represji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i nigdy nie
działałem na szkodę Narodu Polskiego oraz nie ciąży na mnie wyrok sądowy. Osoba, która działała
w formacjach wymienionych w oświadczeniu, nie może być przyjęta w szeregi członków SIP. W
przypadku zatajenia prawdy lub podania fałszywych danych dotyczących działalności w formacjach
wymienionych w oświadczeniu, osobę taką automatycznie skreśla się z listy członków SIP.

2.

Warunkiem uzyskania członkostwa jest:.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.

Postępowanie zgodnie z zasadami: moralności, etyki i szerzej Dekalogu w całości lub w
części dotyczącej sfery społecznej.
Posiadanie dużego autorytetu społecznego i zawodowego, zaangażowanie w działalność
społeczną i nie działanie na szkodę Narodu Polskiego
akceptowanie zasad ideowych i programu Stowarzyszenia;
zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał i zarządzeń Zarządu
Głównego Stowarzyszenia;
złożenie deklaracji + ankieta (test) i ankiety personalnej - (tylko członkowie Władz);
korzysta w pełni z praw publicznych.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a.
b.

uczestników;
zwyczajnych
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c.
d.
4.

wspierających;
honorowych, - obywatele polscy oraz mogą to być także obywatele innych państw

Dowodem przynależności
Stowarzyszenia

do

Stowarzyszenia

jest

legitymacja

członkowska

i

odznaka

Art. 11
1.

Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia następuje na podstawie decyzji Zarządu Głównego, po
złożeniu przez kandydata Zarządowi KLUBU, Deklaracji Członkowskiej określonej przez Zarząd
Główny z poparciem dwóch członków zwyczajnych - wprowadzających, które zostają przesłane do
Zarządu Głównego,

2.

Zarząd Główny Stowarzyszenia, podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia w terminie 30 dni, na wniosek właściwego KLUBU

Prawa i obowiązki członków
Art. 12

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba wymieniona w § 10 ust. 1 i Art. 11, która:
1) Odbędzie staż kandydacki (liczony od momentu przyjęcia deklaracji, o którym jest
mowa w Art. 11 ust. 1), trwający od sześciu do dwunastu miesięcy (posiadając w tym
czasie status członka uczestnika), który w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący
SIP może wydłużyć lub skrócić;
2) Zna dogłębnie cele, założenia ideowo-programowe oraz zasady działania SIP;
3) Wykazuje się godną i aktywną postawą w działalności SIP oraz bierze czynny udział w
realizacji jego celów;
4) Otrzyma rekomendację dwóch członków zwyczajnych;
5) Otrzyma pozytywną opinię Sądu Koleżeńskiego, który weryfikuje kandydata pod
względem wypełnienia przez niego wszystkich wymagań przewidzianych w Statucie.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia w szeregi członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Główny, na
wniosek Przewodniczącego SIP. Osobie, której odmówiono przyjęcia w szeregi członków
zwyczajnych przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego, które musi być
złożone w terminie 14 dni od podjęcia decyzji. Decyzja, GSK jest ostateczna.
3. Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na mocy decyzji Zarządu Głównego, na
wniosek Przewodniczącego, SIP,
w przypadku:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2) Stwierdzenia faktu śmierci członka;
3) Nie opłacania obowiązkowych składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy;
4) Braku czynnego udziału członka w realizacji celów Ruchu i wypełnianiu jego zadań;
5) Prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze Statutem i postanowieniami władz
zwierzchnich;
6) Popełnienia przez członka czynu dyskwalifikującego go lub godzącego w dobre imię SIP.
4. Złożenie rezygnacji z członkostwa zwyczajnego nie oznacza całkowitej utraty członkostwa
SIP. W przypadku, gdy decyzja o rezygnacji była podyktowana brakiem możliwości
wypełniania obowiązków spoczywających na członkach zwyczajnych, a osoba, która
podjęła taką decyzję wyrazi chęć pozostania członkiem SIP, może na własną prośbę
przyjąć status członka uczestnika.
5. Podjęcie przez Zarząd Główny decyzji o skreśleniu z listy członków zwyczajnych z przyczyn
wymienionych w ust.3 pkt. 5 i 6, wiąże się z całkowitą utratą członkostwa i wyklucza
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możliwość ponownego ubiegania się o członkostwo w SIP. Osobie skreślonej z listy
członków zwyczajnych przysługuje odwołanie do Głównego Sadu Koleżeńskiego, w trybie
określonym w ust. 2.
6. Członek zwyczajny ma obowiązek czynnie uczestniczyć w realizacji celów SIP i aktywnie
wypełniać jego zadania oraz wspierać SIP, w miarę potrzeb wynikających z prowadzonej
działalności.
7. Z chwilą zarejestrowania SIP przez Sąd Rejestrowy w rejestrze Stowarzyszeń. Członkowie
Polskiego Porozumienia Samorządowego stają się automatycznie członkami zwyczajnymi
SIP oraz pełnią dotychczasowe funkcje w SIP do końca kadencji.
8. Członek zwyczajny ma prawo:
a) posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia i Klubu;
b) udziału w pracach organizacyjnych i programowych Stowarzyszenia i Klubu;
c) zgłaszania inicjatyw społeczno – gospodarczych i politycznych lub organizacyjnych do
władz Stowarzyszenia oraz na forum Klubu;
d) uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są
wnioski dotyczące jego osoby;
e) odwoływanie się od decyzji dotyczących jego osoby do odpowiednich władz
wymienionych w Statucie;
f)

występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskiem o pomoc w sytuacji, gdy w związku
z jego przynależnością do Stowarzyszenia, podejmowane są wobec niego działania o
charakterze represyjnym;

g) dostępu do uchwał, zarządzeń i innych dokumentów Stowarzyszenia;
h) oceny przestrzegania zasad i prawa przez: Członków Stowarzyszenia, radnych,
Prezydenta, Starostę i Wójtów oraz Władz i Instytucji w Państwie;
i)

zgłaszania wniosków, co do działalności Instytucji oraz Urzędów: w Powiecie,
Województwie i Państwie.

j)

używanie medali, odznak i legitymacji członkowskich Stowarzyszenia.
Art. 13

1. Członkami uczestnikami są; nowo przyjęci członkowie przez okres do jednego roku. Członkowie
uczestnicy posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni z zastrzeżeniem Art.12, ust.8 pkt.
a.- dotyczy czynnego - biernego prawa wyborczego. Członkowie Uczestnicy nie posiadają czynnego
i biernego prawa wyborczego.
2. Członek uczestnik ma obowiązek wywiązywania się z zapisu Art. 14. pkt. a) do h)
Art. 14
1.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał, zarządzeń i instrukcji Zarządu Głównego
Stowarzyszenia i Klubu;
b) postępowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz
etyką zawodową i zasadami moralnymi oraz obywatelskimi wynikającymi z programu
Stowarzyszenia;
c) zachowania w każdej sytuacji: lojalności, postawy niekonfliktowej i godnej Polaka oraz
człowieka honoru;
d) należeć do jednego z Klubów Stowarzyszenia.
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e) popularyzowanie działalności
macierzystego Klubu;

Stowarzyszenia

i

dbanie

o

rozwój

organizacyjny

udziału w działalności Stowarzyszenia i w pracach macierzystego Klubu, a gdy jest
członkiem Władz wyższego rzędu, obligatoryjnie jest uczestnikiem Zarządu w tym Klubie;

f)

g) terminowego płacenia składek członkowskich;
h) postępować zawsze zgodnie z interesem Narodu i Państwa Polskiego.
Art. 15
1.

2.

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają
takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Art. 16

1.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, lub posiadająca
inne obywatelstwo, szczególnie zasłużona dla idei Stowarzyszenia. Godność członka honorowego
nadawana jest przez Zarząd Główny.

2.

Członek honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zapisu Art. 14. pkt. a) do f) i pkt. h)

3.

Członek Honorowy ma prawo:
a) Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, jednak może
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada
takie same prawa jak członek zwyczajny.
b) Składać wnioski i postulaty
c) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia
d) jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich

4.

Członkostwo honorowe wygasa przez:
a) dobrowolne zrzeczenie się
e) pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów, z ważnych przyczyn,
powziętą większością, co najmniej ¾ głosów w obecności, co najmniej 2/3 liczby delegatów
Art. 17

Członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane przez naczelne władze Stowarzyszenia: medale i
odznaczenia za wybitne osiągnięcia zawodowe oraz wyróżnienia za aktywną pracę społeczną w
Stowarzyszeniu. Władze Naczelne SIP mogą również występować do odpowiednich Fundacji o
przyznanie nagród dla swoich członków

Przyczyny utraty członkowstwa.
Art. 18
1.

Członkiem Stowarzyszenia nie może zostać osoba, która:
a) jest członkiem partii lub organizacji, której działalność naruszyła interes Państwa
Polskiego lub Narodu Polskiego;
b) popełniła przestępstwo z niskich pobudek albo, wobec której został skierowany akt
oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej;
c) została pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
d)

postępuje sprzecznie z celami Stowarzyszenia;
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e) działała na szkodę Narodu Polskiego i Państwa Polskiego;
f)

nie spełnia kryteriów określonych w Art. 10 ust. 1.
Art. 19

1.

Skreślenie członka z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny na
podstawie wniosków z KLUBÓW lub wniosku Sadu Koleżeńskiego w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do KLUBU złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd KLUBU:
1. z powodu trzy krotnego nieusprawiedliwionego uczestnictwa na zebraniach KLUBU lub
Zarządu w okresie sześciu miesięcy lub niepłacenia składek przez sześć miesięcy;
2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i
uchwał władz Stowarzyszenia lub KLUBU,
3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz KLUBU i
Stowarzyszenia. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. naruszenia kryteriów zawartych w art. 1o ust. 1;
5. ujawnienia przyczyn, o którym mowa w art. 18;
6. odwołania rekomendacji przez członków wprowadzających;
7. działania w imieniu Stowarzyszenia, bez stosownych upoważnień, w szczególności w
zakresie składania oświadczeń woli, w tym zakresie praw i obowiązków majątkowych
c) wniosku Sadu Koleżeńskiego;
d) śmierci członka lub skazania wyrokiem Sądu.

2.

Przewodniczący Zarządu Głównego, informuje pisemnie członka KLUBU, wobec którego ma być
podjęta uchwałą w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt. b, o miejscu i terminie posiedzenia Zarządu Głównego lub Zarządu
Wojewódzkiego, na którym uchwała ta będzie rozpatrywana oraz przyczynach jej rozpatrywania.
Pismo wysyła się w terminie, co najmniej 14 dni przed dniem tego posiedzenia. Członek Klubu ma
prawo złożyć pisemne wyjaśnienia w sprawie zrzutów wskazanych w pisemnej informacji, przed
dniem posiedzenia Zarządu, bądź ustnie w trakcie tego posiedzenia.

3.

W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 przesyła się ją do Zarządu Klubu i
zainteresowanego w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

4.

Od uchwały o skreśleniu, o której mowa ust. 1 pkt. b, przysługuje odwołanie do Sądu
Koleżeńskiego, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu. Postanowienia art. 20 ust. 2
stosuje się odpowiednio.
Art. 20

1. W przypadku skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, członkostwo ustaje z chwilą podjęcia
uchwały, o której mowa w Art. 19, ust. 1 w przypadku odwołania się od tej decyzji, z chwilą jej
uprawomocnienia się.
2. W przypadku uchylenia przez Sąd Koleżeński Uchwały dotyczącej, o stwierdzeniu braku możliwości
sprawowania funkcji przez danego członka lub o skreśleniu ze Stowarzyszenia, o której mowa w art.
20 ust. 1, następuje przywrócenie danej osobie członkostwa w Stowarzyszeniu i we władzach
Stowarzyszenia, według stanu z dnia podjęcia uchwały o wydaleniu ze Stowarzyszenia lub o braku
możliwości sprawowania funkcji.

Odpowiedzialność statutowa członków
Art. 21
1.

Członkowie ponoszą odpowiedzialność statutową w razie:
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1) postępowania naruszające obowiązki, o których mowa w art. 14.
2) prowadzenia działalności stanowiącej zagrożenie dla interesów Stowarzyszenia,
2.

W postępowaniu statutowym mogą być stosowane następujące kary:
1) upomnienie,
2) zawieszenie w prawach członka zwyczajnego,,
3) utrata pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia przez okres od 6 miesięcy do 3 lat
4) wydalenie z Stowarzyszenia,

3.

W przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i obowiązków przez członków Klubu
uniemożliwiającego lub zagrażającego realizacji celów programowych lub linii programowej
Stowarzyszenia, Zarząd Główny może na wniosek Szefa Obszaru lub Łącznika rozwiązać dany
KLUB, po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Główny lub Walne Zebranie Stowarzyszenia.

ROZDZIAL IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Władze naczelne:
Art. 22
1.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Delegatów (Członków), zwane dalej WZD;
2. Zarząd Główny, zwany dalej ZG
3. Rada Programowa, zwana dalej RP
4. Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej GKR;
5. Główny Sąd Koleżeński zwany dalej GSK.
Art. 23

Wszystkie władze Stowarzyszenia mają charakter kadencyjny
1. Z zastrzeżeniem pkt. 2, kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. Kadencja Przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia trwa sześć miesięcy..
3. Funkcje Przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia obejmują rotacyjnie Prezesi
Klubów z miast wojewódzkich w kolejności alfabetycznej.
4. W przypadku zmiany władzy w czasie trwania kadencji, władze nowo wybrane działają do dnia
zakończenia kadencji.
5. Te same funkcje kierownicze: Przewodniczącego, Prezesa, Wiceprzewodniczącego,
Wiceprezesa,
Sekretarza,
Skarbnika,
Przewodniczącego
Sądu
Koleżeńskiego
i
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, można pełnić najwyżej prze dwie kolejne kadencje.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządów w związku
małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
7. W sprawach osobowych głosowanie odbywa się w sposób tajny. W innych sprawach, zasadą
jest głosowanie w sposób jawny. Jeżeli w głosowaniu jawnym, choć jedna osoba uprawniona
do głosowania postawi wniosek o tajność głosowania lub imienne głosowanie, w innych
sprawach, wówczas głosowanie ma się odbyć zgodnie z pierwszym postawionym wnioskiem.
Art. 24
1.

Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej
liczby kandydatów, z zastrzeżeniem Art.13 ust.1.Art. 15, ust.1 i Art. 16, ust. 1
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2.

Stowarzyszenie do czasu osiągnięcia liczby 100 – u Członków, podejmuje statutowe decyzje
podczas Walnego Zebrania Członków. Po przekroczeniu tej liczby Członków, Stowarzyszenie
zwołuje Walne Zebranie Delegatów.

3.

O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego, Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków
(Delegatów) Zarząd Główny zawiadamia członków (delegatów) Stowarzyszenia, co najmniej na
miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.

4.

Do władz Stowarzyszenia zostają wybrani kandydaci, którzy w wyniku wyboru otrzymali w kolejności
największą liczbę głosów,

5.

W przypadku: ustąpienia, wykluczenia lub śmierci, członka wybieranego, władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg
kolejności uzyskanych głosów, jeżeli tacy byli zgłoszeni w czasie głosowania i uzyskał więcej jak
40% głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków tych władz, nie może przekroczyć 1/3
członków pochodzących z wyborów. Tak dokooptowane osoby do Władz Stowarzyszenia, pełnia
swoje funkcje do końca kadencji i nowych wyborów.
DZIAŁ I
Walne Zebranie Członków (Delegatów)
Art. 25

1.

Walne Zebranie Członków (Delegatów) w skrócie WZD, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

Uprawnionymi do udziału z prawem głosowania w WZD są Członkowie zwyczajni lub Delegaci z
wojewódzkich, okręgowych i powiatowych Klubów..

3.

Po przekroczeniu liczby 100 członków zwyczajnych, wybierani są Delegaci w proporcji 1 mandat na
10 członków zwyczajnych.

4.

Obligatoryjnie Delegatami są członkowie władz Stowarzyszenia oraz Parlamentarzyści i Radni

5.

Mandat wybranych Delegatów wygasa z końcem kadencji.
Art., 26

1. Posiedzenie WZD zwołuje Przewodniczący Stowarzyszenia.
2. Przewodniczący Stowarzyszenia podejmując, co najmniej raz na pięć lat decyzję w sprawie
zwołania Walnego Zebrania Delegatów sprawozdawczo – wyborczego, podaje do wiadomości dzień
zwołania pierwszego posiedzenia, WZD oraz zarządza jednocześnie wybór delegatów przez
zebrania: wojewódzkich, okręgowych i powiatowych Klubów.
3. Raz w roku Przewodniczący zwołuje WZD sprawozdawcze
4. Zarządzenie, o którym mowa w Art. 26, ust. 2 ogłasza się, co najmniej na cztery tygodnie przed
wyznaczonym terminem pierwszego posiedzenia.
5. W razie nie wypełnienia przez Przewodniczącego Stowarzyszenia obowiązku określonego w Art. 26,
ust. 2 WZD zwołuje Zarząd Główny w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
6. Zarząd Główny może zwołać posiedzenie WZD w trakcie kadencji, uchwałą podjętą większością 2/3
głosów, na wniosek, co najmniej ilością 1/3 Klubów w Kraju
Art. 27
1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz w roku, WZD sprawozdawczo – wyborcze zwołuje
się, co pięć lat, - zwoływane są przez Przewodniczącego SIP..
3. Nadzwyczajne Zebranie WZD może się odbyć w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
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4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezydium Zarządu Głównego:
a) z własnej inicjatywy lub na wniosek 2/3 wybieranych członków Zarządu Głównego;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na umotywowane żądanie ¼ członków Stowarzyszenia.
5. W przypadkach określonych w ust.4 pkt. b i c, Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów winno być
zwołane nie później niż w ciągu 1-go miesiąca od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
Art. 28
1. Do kompetencji WZD należy:
a) uchwalenie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
b) ocena działalności Stowarzyszenia, poprzez rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań
Władz Stowarzyszenia;
c)

rozpatrywanie uchwał: Wojewódzkich, Okręgowych i Powiatowych Zebrań Członków
zawieszonych przez Zarząd Główny

d) udzielanie lub nieudzielanie absolutorium ustępującym Władzom na wniosek Komisji
Rewizyjnej;
e) ustala generalną linię działania Stowarzyszenia na okres jednej kadencji trwającej pięć lat;
f)

powołanie lub odwołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia;

g)

powołanie lub odwołanie Zarządu Głównego wybierając; Przewodniczącego, Skarbnika
Zarządu Głównego, Sekretarza Zarządu Głównego,, od 1-go do 9-ciu członków Zarządu
Głównego oraz od 1-go do 5-ciu Wiceprzewodniczących Stowarzyszenia.

h) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej
i)

powołanie Głównej Komisji Rewizyjnej, wybierając od 3-ch do 7-miu członków Komisji;

j)

powołanie Głównego Sądu Koleżeńskiego
Koleżeńskiego i 5-ciu członków Sądu;

k)

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych;

l)

podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad

wybierając

Przewodniczącego

Sądu

m) przyznawanie na wniosek Komisji ds. Odznaczeń: medali, odznaczenia i wyróżnienia
n) podejmowanie uchwal w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
o) uchwalanie lub nowelizacja Statutu oraz uchwalanie zmiany nazwy Stowarzyszenia;
p) podejmowanie uchwał w sprawie wzoru sztandaru Stowarzyszenia.
q) podejmowanie uchwał w sprawie wzoru medalu Stowarzyszenia.
r)

podejmowanie uchwał w sprawie wzoru odznaki Stowarzyszenia.

s)

podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale majątku;

t)

rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;

u) uchwalanie budżetu;
v)

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze.

2. Uchwały Walnego Zebrania obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.
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3. Stowarzyszenie reprezentują na zewnątrz: Przewodniczący Stowarzyszenia i Skarbnik Zarządu
Głównego
DZIAŁ II
Zarząd Główny.
Art. 29
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd Główny, który pełni funkcje organizacyjne,
koordynujące i monitorujące działaniami Autonomicznych Klubów Inteligencji Polskiej, za
pośrednictwem ZW, ZO i ZP
2. Zarząd Główny jest najwyższym organem Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami
Członków (Delegatów).
3. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
Art. 30
1.

W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą:
a) Przewodniczący Stowarzyszenia;
b) 1 do 5 Wiceprzewodniczących Stowarzyszenia;
c) Sekretarz Zarządu Głównego,
d) Skarbnik Zarządu Głównego ,
e) 1 do 9-ciu Członków Zarządu Głównego

2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć: Przewodniczący: Głównej Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Rady Programowej wybierany, co 6 miesięcy
przez ZG spośród Prezesów wojewódzkich Klubów Inteligencji Polskiej. 1 do 8-miu Szefów
Obszarów (powoływanych przez ZG) bez prawa głosu w głosowaniu.
3. Przewodniczący Stowarzyszenia przewodniczy: Zarządowi Głównemu i Prezydium Zarządu
Głównego oraz Radzie Naukowo - Wdrożeniowej.
4. Z posiedzeń Zarządu Głównego sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący
posiedzenia i sekretarz.
5. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy Zarządu, w tym Przewodniczącego Stowarzyszenia minimum 1-go Wiceprzewodniczącego
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego stowarzyszenia.
6. Zarząd Główny wybiera spośród swego grona Prezydium, którego zadaniem jest podejmowanie
uchwał i wykonywanie prac w imieniu Zarządu Głównego w przypadkach szczególnie pilnych, a
także dla załatwienia spraw bieżących niewymagających udziału wszystkich członków Zarządu.
Kompetencje Zarządu Głównego
Art. 31
1.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) wykonywanie uchwał i postanowień WZD oraz Prezydium Zarządu Głównego;
2) realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia;
3) uchwalanie rocznego planu działalności Stowarzyszenia i Budżetu oraz zatwierdzanie
sprawozdania z jego wykonania;
4) określanie zadań i kompetencji Zarządów KLUBÓW
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5) Obsługa organizacyjna, informacyjna, administracyjno-finansowa i prawna Stowarzyszenia
oraz szkolenie kadr SIP
6) określanie zadań i kompetencji Zarządów Klubów;
7) udzielanie pomocy edukacyjno - naukowej Zarządom Klubów;
8) uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
9) reprezentowanie na zewnątrz Stowarzyszenia w sprawach dotyczące zawodowej
działalności członków Stowarzyszenia;
10) inicjowanie i zatwierdzanie programów innowacyjno – wdrożeniowych, przygotowywanych
przez Radę Naukowo - Wdrożeniową i wdrażanych, zarówno przez władze Wojewódzkie,
jak i aktywne wdrożeniowo przedsiębiorstwa i jednostki innowacyjne w Województwach;
11) powoływanie i odwoływanie: Rady Naukowo Wdrożeniowej i Komisji ds. Odznaczeń
12) ocenianie działalności Prezydium Zarządu Głównego;
13) podejmowanie decyzji w sprawach: koalicyjnych, współpracy z innymi organizacjami oraz
opiniodawczych;
14) rozwijanie i upowszechnianie (udostępnianie) metodyki kompleksowej oceny zdolności
patentowej i prognozowania potencjałów produkcyjnych w odniesieniu do specyfiki danego
regionu;
15) współpraca i koordynacja działań z: PAN, NOT, TKP, PARP, Fundacją - Instytutem im.
Sobieskiego, Polskim Lobby Przemysłowym i innymi Instytucjami;
16) współdziałanie z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami zarówno w kraju, jak i
zagranicą;
17) ustalanie szczegółowych zasad powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie terenowych
jednostek organizacyjnych;
18) ocenianie działalności Zarządów oraz KLUBÓW i udzielanie im wytycznych, pomocy oraz
wykorzystanie swojego potencjału naukowo – dydaktycznego do pomocy w realizacji
edukacji społecznej przez KLUBY;
19) zawieszanie wykonywania uchwał KLUBÓW, sprzecznych z prawem lub Statutem SIP;
20) zawieszanie i uchylanie uchwał Walnego Zebrania Członków Województwa, Okręgu lub
Powiatu, jeżeli są niezgodne z przepisami prawa, postanowiemiami Statutu lub uchwałami
Zarządu Głównego SIP;
21) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów KLUBÓW;
22) na wniosek Szefa Obszaru, zawieszanie w czynnościach prezesów KLUBÓW, których
działalność jest niezgodna z prawem, postanowieniami Statutu, uchwałami Zarządu
Głównego. Po zawieszeniu prezesa KLUBU, Zarząd Główny wyznacza swego
pełnomocnika, do czasu zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków – w tych Klubach.
23) powoływanie komisji, zespołów i sekcji w celu wykonywania określonych zadań statutowych
oraz powierzanie poszczególnym członkom Stowarzyszenia wykonywania takich zadań;
24) upowszechnianie i promocja osiągnięć myśli naukowej i technicznej, wspieranie działalności
naukowo badawczej oraz popularyzacja zagadnień konsultingu w kraju i zagranicą, poprzez
wydawanie czasopism, publikacje i Internet;
25) prowadzenie działalności gospodarczej poprzez wdrażanie osiągnięć naukowych i
technicznych członków stowarzyszenia.
26) wdrażanie polskich i zagranicznych metod w zakresie: kompleksowej oceny, jakości i
zdolności patentowej, podejścia procesowego i dialektyki procesowej, stałego doskonalenia,
jakości wyrobów i jakości systemów informacyjnych oraz prowadzenie szeroko rozumianej
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działalności konsultingowej. Szczegółowy zakres działalności konsultingowej i wdrożeniowej
określi Regulamin Biura Wdrożeniowego i Konsultingowego
27) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich oraz powoływania i odwoływania Szefów
Obszarów,
Wiceszefów
oraz
Sekretarza
Zarządu
Obszaru
na
wniosek
Wiceprzewodniczącego ds. organizacyjnych ZG i zatwierdzanie powoływanych przez Szefa
Obszaru: Przewodniczących, Wiceprzewodniczących i Sekretarzy Zarządów Wojewódzkich
Okręgowych i Powiatowych oraz Łączników: wojewódzkich, okręgowych i powiatowych, na
wniosek Szefa Obszaru.
28) opiniowanie aktów normatywnych zwłaszcza w Sejmie RP i Senacie RP oraz w partiach
politycznych, związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia i uprawnieniami jego
członków;
29) przyznawanie wyróżnień za aktywną pracę społeczną w Stowarzyszeniu;
30) nadawanie członkostwa honorowego oraz odznak honorowych;
31) występowanie z wnioskiem o nadanie odznaczeń i nagród państwowych;
32) określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych oraz
zarządzanie majątkiem i dysponowanie funduszami;
33) przyznawanie podmiotom gospodarczym certyfikatów, jakości i rekomendacji;
34) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych i
związków stowarzyszeń (federacji) bądź nawiązywanie z nimi współpracy lub podpisanie
porozumień
35) decydowanie o nabyciu lub zbyciu nieruchomości;
36) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości WZD;
37) zwoływanie nadzwyczajnych Walnych Zebrań Delegatów (Członków)
2.

Organem Wykonawczym Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia jest Zarząd Główny. a w
Oddziałach Terenowych Zarządy KLUBOWE.. Pracą Zarządu Głównego i Zarządów kieruje
Prezydium, które tworzą: Przewodniczący Stowarzyszenia, ; Wiceprzewodniczący, Sekretarz i
Skarbnik.

3.

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez jego
Prezydium, nie rzadziej jednak niż 1 raz w kwartale.
Prezydium Zarządu Głównego

Art. 32
1. Prezydium Zarządu Głównego składa się z: Przewodniczącego Stowarzyszenia, jednego do pięciu
Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika.
2. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:
a) zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego;
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
c) określanie zakresu zadań i kompetencji osób, o których mowa w art.: 30, ust. 1, art. 36,
art.42, art. 45 ust. 3, art. 49, ust. 2, art. 52, ust. 1, art. 59, art. 62, ust. 13;
d) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych, przy pomocy, których, kieruje bieżącą
działalnością Stowarzyszenia;
e) powoływanie i odwoływanie Przewodniczących Rady programowej według kolejności
alfabetycznej na kadencje 6-cio miesięczną;
f)

powoływanie i rozwiązywanie Klubów, określanie terytorialnego zasięgu, ich działalności.

g) udzielanie pomocy Klubom w ich pracy oraz koordynuje i nadzoruje ich działalność,
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h)

występowanie z wnioskiem o nadanie członkom Stowarzyszenia odznaczeń - Twórca
Myśli Polskiej, jak i stopni naukowych na zasadach i w trybie określonym odrębnymi
przepisami, za wybitne osiągnięcia: naukowe, techniczne kulturowe oraz wdrożenia,;

i)

Przyznawanie odznaczeń i medali, ustanowione przez Stowarzyszenie za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie zawodowej i naukowej członków Stowarzyszenia Współpracy z
Sejmem, Rządem, partiami politycznymi działającymi w interesie Narodu Polskiego i
Państwa Polskiego; współpracy i promowania działalności Stowarzyszenia w
środowiskach naukowych, inżynierskich, finansowych, przemysłowych, prawniczych,
oświatowych, lekarskich, medialnych, kulturalnych oraz strukturami samorządowymi

j)

określanie rocznych zadań dla Stowarzyszenia,

k) zatwierdzanie regulaminów zastrzeżonych do właściwości Zarządu Głównego,
l)

przygotowanie wniosków na WZD lub Kongres,

m) wykonywanie zadań związanych z organizacją i koordynacją struktur terenowych,
n) podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach, które wymagają szybkiego działania, lub nie
jest potrzebna decyzja całego Zarządu Głównego,
o) składanie przez Przewodniczący na najbliższym
sprawozdania z prac Prezydium Zarządu Głównego.

zebraniu

Zarządu

Głównego

3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Prezydium ZG działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
5. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych podpisują łącznie Przewodniczący i Skarbnik ZG
DZIAŁ III
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia
Przewodniczący Stowarzyszenia
Art. 33
1. Przewodniczący Stowarzyszenia jest powoływany spośród członków Stowarzyszenia i powinien się
charakteryzować dużym autorytetem: zawodowym, moralnym i zaangażowaniem społecznym. Jest
powoływany na pięć lat. Może być wybierany dwukrotnie. Może być wcześniej odwołany przez
Nadzwyczajne Walne Zebranie, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Głównego ilością
kwalifikowaną 2/3 głosów.
2. Przewodniczącym Stowarzyszenia nie może być osoba należąca do Partii politycznej lub innych
Stowarzyszeń i Związków Zawodowych.
3

Do kompetencji Przewodniczącego Stowarzyszenia należy, w szczególności:
1) zwołanie posiedzenia WZD
2) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Delegatów z działalności Stowarzyszenia oraz
Zarządowi Głównemu z działalności Prezydium prowadzonej w okresach między
zebraniami Zarządu Głównego
3) koordynowanie pracami Zarządu Głównego, Prezydium Zarządu Głównego, Rady
Naukowo Wdrożeniowej oraz w Parlamencie za pośrednictwem przewodniczących Klubu,
Koła lub Zespołu;
4) zwoływanie pierwszych posiedzeń władz, o których mowa w Art. 22, ust. 1, pkt. 5 i 6, w
terminie 60 dni od ich wybrania,
5) wnioskowanie w sprawach, o których mowa w innych przepisach Statutu, w tym w
sprawie powoływania i odwoływania obligatoryjnego Przewodniczącego Rady
Programowej,
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4

Przewodniczący Stowarzyszenia może upoważnić inne osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 do
wykonywania czynności zastrzeżonych w Statucie do jego kompetencji.

5

W przypadku nie zwołania organu kolegialnego Stowarzyszenia przez osobę do tego uprawniona,
podmioty uprawnione w niniejszym Statucie do zwrócenia się z wnioskiem o zwołanie jego
posiedzenia, mogą zwrócić się do Przewodniczącego Stowarzyszenia o zwołanie posiedzenia
takiego organu.
Art. 34

1.

W trakcie kadencji Zarząd Główny może wybrać pełniącego obowiązki Przewodniczącego
Stowarzyszenia na okres trzech miesięcy spośród Wiceprzewodniczących Zarządu Głównego w
przypadku, gdy Przewodniczący Stowarzyszenia:
1)

zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo w Stowarzyszenia,

2)

czasowo utracił możliwość sprawowania funkcji.
Art. 35

Przewodniczący Stowarzyszenia odpowiada statutowo za sukces działania Stowarzyszenia oraz za właściwe
działanie struktur Stowarzyszenia, jak i naruszenie Art.12
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia
Art. 36
1.

Wiceprzewodniczącymi w Zarządzie Głównym są:
a) Wiceprzewodniczący: ds. nauki, techniki, kultury i edukacji;
b) Wiceprzewodniczący: ds. kontaktów z innymi organizacjami ;
c) Wiceprzewodniczący: ds. informacji i wydawnictw.
d) Wiceprzewodniczący: ds. Rady
wdrożeniowych i konsultingu;

Naukowo

–

Wdrożeniowej,

oraz

gospodarczych,

e) Wiceprzewodniczący: ds. organizacyjnych i współpracy z Szefami Obszarów
2.

Wiceprzewodniczący wybierani w ZG i Zarządach nie mogą być członkami w partiach politycznych.

3.

Sekretarz, i Główny Skarbnik są zgłaszani w wyborach na WZD przez Przewodniczącego
Stowarzyszenia spośród Członków Zarządu Głównego.

4.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub nie brania udziału w posiedzeniach Zarządu
z przyczyn nieusprawiedliwionych, co najmniej trzy razy w półroczu Zarząd może dokooptować w to
miejsce innego członka Stowarzyszenia i zawiesić opieszałego członka Zarządu, na okres do
najbliższego Walnego Zebrania. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu nie może
przekraczać 30% wybieranych członków Zarządu.
Art. 37

1. Wiceprzewodniczącemu ds. nauki, techniki, kultury i edukacji, podporządkowana jest Rada
Programowa, której Przewodniczy obligatoryjny Przewodniczący Rady Programowej.
2. Podporządkowanie Rady Programowej, dotyczy spraw merytorycznych.
Art. 38
1. Wiceprzewodniczącemu ds. Kontaktów z innymi Organizacjami – nawiązuje współpracę z
innymi organizacjami i pełni funkcję łącznika.
Art. 39
1. Wiceprzewodniczącemu
Redakcyjny.

ds.

Informacji

i

Wydawnictw,

podporządkowane

jest

Zespół
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2. Zespoły Redakcyjne powołują: Zarząd Główny oraz Zarządy Wojewódzkie i Powiatowe, powołując
jednocześnie redaktorów naczelnych wydawnictw lokalnych w uzgodnieniu z Zarządem Głównym
Art. 40
1. Wiceprzewodniczącemu ds. Rady Naukowo – Wdrożeniowej, gospodarki, wdrożeń i
konsultingu, pełni funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowo – Wdrożeniowej. Jeżeli
zostanie podjęta działalność gospodarcza Podlegać będą utworzone w tym celu:: Biuro
Wdrożeniowo – Konsultingowe, Zespół ds. prawnych i patentowych i Wojewódzkie Zespoły
Wdrożeniowe.
2. Podporządkowanie dotyczy zarządzania operacyjnego w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady
Naukowo Wdrożeniowej..
Art. 41
1. Wiceprzewodniczącemu ds. Organizacyjnych podporządkowani są Szefowie Obszarów oraz
Komisja ds. Odznaczeń i Sędziów Konkursowych i Biuro SIP ZG.
2. Szefowie Obszarowi są powoływani i odwoływani przez Prezydium Zarządu Głównego.
3. Łącznicy: Wojewódzcy, są powoływani przez Szefów Obszarów, Łącznicy Okręgowi są powoływani
przez Łączników Wojewódzkich, Łącznicy Powiatowi przez Łączników Okręgowych. Powołanie lub
odwołanie Łącznika zatwierdza Prezydium Zarządu Głównego.
4. Działanie Szefów Obszarów i Łączników określi regulamin opracowany przez Prezydium Zarządu
Głównego.
DZIAŁ IV
Organy Doradcze Zarządu Głównego
Rada Programowa

Art. 42
1.

Radę Programową składa się z Przewodniczącego Rady Programowej obligatoryjni, co 6-ść
miesięcy, Wiceprzewodniczących - przewodzącym Komisjom ds. Sekcji Tematycznych, 16-tu
Prezesów Zarządów Wojewódzkich, Przewodniczącego Stowarzyszenia i Sekretarza R.P.

2.

Rada Programowa Stowarzyszenia jest organem doradczym Zarządu Głównego we wszystkich
zagadnieniach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

1.

Przewodniczącymi Rady Programowej są obligatoryjnie Prezesi Zarządów Wojewódzkich
powoływani zgodnie z Art. 33, ust.3.

2.

W obradach Rady uczestniczą członkowie Prezydium Zarządu Głównego oraz osoby zaproszone.

3.

Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego, co najmniej dwa razy w ciągu kwartału
bądź też w każdym czasie na wniosek przynajmniej pięciu członków Rady

4.

Organem doradczym Rady Programowej jest Zespół Ekspertów, który tworzą współpracujące
Instytuty. .

5.

Zespół Ekspertów działa na podstawie programu opracowanego przez Zarząd Główny

Art. 43
1.

Do kompetencji Rady Programowej należy, w szczególności:
1) opracowywanie projektów programów: rozwojowych i poprawy życia Narodu, zgodnych z
celami zawartymi w Art.7 Statutu;
2) powoływanie zespołów problemowych
3) zatwierdzanie programów strategii rozwoju dla gospodarki narodowej;
4) proponowanie programów szkolenia Członków Stowarzyszenia;
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5) opracowywanie materiałów szkoleniowych;
6) opracowywanie programów rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej itp. z
odpowiednimi instytucjami w UE;
7) opracowywanie i opiniowanie programów współpracy w zakresie bezpieczeństwa kraju;
8) opracowywanie i opiniowanie programów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju;
9) opracowywanie i opiniowanie programów
bezpieczeństwa zdrowotnego kraju;

współpracy

w

zakresie

utrzymania

10) inspirowanie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju i wyodrębnionych regionów;
11) prowadzenie strony internetowej i opracowywanie tematyki tej strony;
12) opracowywanie propozycji współpracy i wytycznych do umów koalicyjnych, lub zjednoczenia
z inną organizacją społeczno – polityczną i gospodarczą;
13) opracowywanie regulaminu i programu obrad WZD na 2 miesiące przed Zjazdem,
14) inne.
2.

Członkowie Rady Programowej wchodzą w skład Komisji Tematycznych

3.

Rada Programowa realizuje swoje funkcje w formie opracowań programowych i projektów
materiałów szkoleniowych, zatwierdzanych przez Prezydium Zarządu Głównego.

4.

Rada Programowa, opracowuje programy podane w art. 52 ust. 1.

5.

Regulamin pracy Rady Programowej opracuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
Przewodniczący Rady Programowej
Art. 44

Do kompetencji Przewodniczącego Rady Programowej należy w szczególności:
1. Przygotowywanie programów zebrań R.P.;
2. Realizację zadań Rady Programowej.
3. Przewodniczącymi Rady Programowej zostają obligatoryjnie Prezesi Klubów Wojewódzkich w
kolejności alfabetycznej powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny.
4.

Kadencja Przewodniczącego Rady Programowej trwa 6 m-cy.
ZARZĄDY OBSZARU
Art. 45

1. W celu skoordynowania działalności struktur terenowych funkcjonujących na terenie
jednego do trzech sąsiadujących ze sobą województw, Zarząd Główny na wniosek
Przewodniczącego Stowarzyszenia, tworzy organ doradczy, Zarząd Obszaru podlegający
bezpośrednio Zarządowi Głównemu, który określa teren jego działania.
2. Struktury terenowe Zarządu Obszaru tworzą odrębne od Zarządów KLUBÓW, Zarządy
Wojewódzkie, Zarządy Okręgowe i Zarządy Powiatowe. Zarządy podległe Szefowi Obszaru
nie są władzą zwierzchnią KLUBÓW, ale ściśle współpracują z KLUBAMI.
3. Działalnością Obszaru kieruje Zarząd Obszaru, który składa się z Szefa Obszaru,
Wiceszefa Obszaru, Sekretarza,
4. Uczestnikami Zarządu Obszaru są: od 1-go do 5-ciu Przewodniczących Zarządów
Wojewódzkich, Łączników Wojewódzkich i Okręgowych powoływanych i odwoływanych
przez Zarząd Główny na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia.
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5. Kadencja Zarządu Obszaru i podległych Zarządów trwa pięć lat. Skład Zarządu Okręgu w
trakcie trwania jego kadencji uzupełniany jest przez Zarząd Główny na wniosek Szefa
Obszaru. W przypadku, gdyby powołany Zarząd Obszaru nie dawał rękojmi prawidłowego
wypełniania zadań należących do jego kompetencji, Zarząd Główny powołuje nowych
członków Zarządu Obszaru w terminie 30 dni od podjęcia takiego postanowienia
6. Zarząd Obszaru może być zlikwidowany przez Zarząd Główny na wniosek
Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia ds. Organizacyjnych , w przypadku braku aktywnej
działalności lub prowadzenia działań niezgodnych ze Statutem i postanowieniami władz
zwierzchnich, a także w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur
terenowych SIP. W przypadku likwidacji Zarządu Obszaru jego majątek przejmuje Zarząd
Główny. Przed likwidacją Zarząd Obszaru powinien uregulować swoje zobowiązania wobec
Zarządu Głównego
7. Zarząd Główny może odwołać Zarząd Obszaru w całości lub poszczególnych jego
członków, w przypadku gdyby prowadzona przez nich działalność szkodziła interesom SIP
lub była niezgodna ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich, a także w związku z
koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych SIP. W przypadku
odwołania Zarządu Obszaru w całości, Zarząd Główny powołuje nowych członków Zarządu
Obszaru w trybie określonym w ust.2. Odwołanie od postanowień Zarządu Głównego
przysługuje w terminie 14 dni od podjęcia decyzji do Przewodniczącego Stowarzyszenia,
którego decyzja jest ostateczna.
8. Działalnością Zarządu Obszaru kieruje jego Szef powoływany przez Zarząd Główny
spośród członków zwyczajnych. Szef Zarządu Obszaru zwołuje i prowadzi zebrania
Zarządu, organizuje jego pracę i reprezentuje go na zewnątrz oraz podpisuje podjęte przez
Zarząd Obszaru postanowienia.
9. Postanowienia w Zarządzie Obszaru zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, przy obecności przynajmniej ½ jego członków, w tym Szefa Zarządu Obszaru. W
przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Szefa Zarządu
Obszaru. Postanowienia Zarządu Obszaru wydawane są w formie: zarządzeń, wytycznych i
komunikatów. Zarządzenia wydane przez Zarząd Obszaru wymagają zatwierdzenia przez
Wiceprzewodniczącego ds. Organizacyjnych Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od
wydania pod rygorem ich unieważnienia.
10. Zarząd Obszaru działa zgodnie z Regulaminem określającym tryb jego pracy, który
ustanawiany jest przez Zarząd Główny.
11. Zarząd Obszaru konstytuuje się na pierwszym zebraniu zwołanym i prowadzonym przez
Szefa Zarządu Obszaru, nie później niż 30 dni po jego powołaniu.
12. Do podstawowych zadań Obszaru należy
:
1) Koordynowanie działalności podległych struktur terenowych tj. Zarządów Wojewódzkich,
Okręgowych i Powiatowych;
2) Organizowanie działalności Obszaru, poprzez tworzenie nowych KLUBÓW na terenie
Województw należących do Obszaru zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego.
3) Udzielanie KLUBOM z terenu Obszaru pomocy i konsultacji w pozyskiwaniu Prelegentów
do organizowanych odczytów.
4) Monitoring działania KLUBÓW z terenu Obszaru.
5) Realizacja zadań powierzonych przez Zarząd Główny;
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6) Reprezentowanie SIP na terenie swojego działania.
Art. 46
1. W miastach: wojewódzkich, okręgowych - (wg podziału do wyborów Sejmowych) i powiatowych,
poza zarządem KLUBU, powstają dodatkowe zarządy, na wniosek Szefa Obszaru. W zależności od
miejsca lokalizacji Zarządu przyjmują nazwę::
1)

Zarząd Wojewódzki - ZW;

2)

Zarząd Okręgowy – ZO;

3)

Zarząd Powiatowy - ZP.

2. Zarządy Wojewódzkie i Okręgowe powołuje Zarząd Główny, a Zarządy Powiatowe powołuje Zarząd
Wojewódzki, na wniosek Szefa Obszaru
3. W skład Zarządów Wojewódzkich, wchodzą: Przewodniczący ZW, Wiceprzewodniczący, Sekretarz,
4. Uczestnikami Zarządu Wojewódzkiego są: Przewodniczący Zarządu KIP, Przewodniczący ZO i
Łącznik wojewódzki,
5.

W skład Zarządów Okręgowych, wchodzą: Przewodniczący ZO, Wiceprzewodniczący, Sekretarz,

6. Uczestnikami Zarządu Okręgowego są Przewodniczący Zarządu KIP, Przewodniczący ZP i Łącznik
okręgowy.,
7. W skład Zarządów Powiatowych, wchodzą: Przewodniczący ZP, Wiceprzewodniczący, Sekretarz,
8. Uczestnikami Zarządu Powiatowego są Przewodniczący Zarządów KIP i Łącznik powiatowy,
9. Łącznicy są powoływani przez Szefów Obszarów.
10. Zarządy ZW, ZO i ZP, pełnią funkcje: organizacyjne, konsultacyjne i monitorujące oraz zwołują
Zjazdy do wyboru tylko Terenowych Komisji Rewizyjnych i w Województwie dodatkowo Wojewódzki
Sąd Koleżeński Zadania tych Zarządów określi Regulamin opracowany przez Zarząd Główny.
Rada Naukowo – Wdrożeniowa
Art. 47
1.

Po podjęciu działalności gospodarczej przez SIP zostanie utworzona Rada Naukowo
Wdrożeniowa przez Zarząd Główny na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia

2.

Rada Naukowo – Wdrożeniowa przygotowuje programy zarządzania strategicznego, wdrażania
wyselekcjonowanych rozwiązań patentowych i innowacji.

3.

Przygotowuje zasady i programy współpracy z uczelniami, jednostkami innowacyjno wdrożeniowymi, przodującym przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji wdrożeń, regionalnymi
instytucjami i jednostkami innowacyjno wdrożeniowymi, itd.

4.

Regulamin i zadania określi Zarząd Główny
Przewodniczący Rady Naukowo – Wdrożeniowej
Art. 48

Radzie Naukowo – Wdrożeniowej przewodniczy Przewodniczący Stowarzyszenia
1. Przewodniczący Rady Naukowo – wdrożeniowej przygotowuje zadania programowe Rady.
2. Regulamin działania RN-W opracuje Prezydium ZG.
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DZIAŁ V
Główna Komisja Rewizyjna.
Art. 49
1.

Główna Komisja Rewizyjna, jest Władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jej
działalnością.

2.

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch do 7-miu członków, w tym: przewodniczącego, jego
zastępcy, i sekretarza, konstytuujących się z własnego grona, na pierwszym zebraniu.
Art. 50

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)

kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia, z wyjątkiem
działalności Sądów Koleżeńskich;

2)

występowanie do Zarządu Głównego i Zarządów struktur terenowych z wnioskami
wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

3)

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów lub Członków, w
razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych
obowiązków, a także prawo zwołania zebrania Zarządu Głównego;

4)

zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów lub Członków, w razie nie zwołania
go przez Zarząd Główny, w terminie lub trybie ustalonym przez Statut;

5)

składanie na Kongresie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium
władzom Stowarzyszenia;

6)

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów

7)

nadzorowanie działalności komisji rewizyjnej Klubów Wojewódzkich.
Art. 51

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Terenowych Komisji Rewizyjnych nie mogą pełnić
innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej i TKR nie może być członek, który należy do
organizacji politycznej, lub pełni funkcje kierownicze w innych stowarzyszeniach.
3. Główna Komisja Rewizyjna sporządza ze swych czynności protokół i ma prawo wydawania
poleceń. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu lub
prowadzący kontrolę.
4. Główna Komisja Rewizyjna i podległe Komisje Rewizyjne działają na podstawie Statutu.
5. Głównej Komisji Rewizyjnej podlegają: Wojewódzkie i Okręgowe Komisje Rewizyjne.
6. Przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu prze niego członkowi Komisji
przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w obradach władz, organów i jednostek
organizacyjnych Stowarzyszenia.
7. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonemu przez Walne Zebranie
Delegatów.
DZIAL VI
Główny Sąd Koleżeński.
Art.52
1. Sąd Koleżeński składa się z 6-ciu członków, w tym Przewodniczącego, 2-ch zastępców i 3-ch
członków.
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2. Do jego kompetencji należy:
a)

udzielanie upomnień i nagan, zawieszanie w prawach członka Stowarzyszenia na okres
jednego roku lub skreślenia z Rejestru członków Stowarzyszenia;

b)

rozpoznawanie odwołań od uchwał lub decyzji Zarządu Klubu lubZarządu Głównego
Stowarzyszenia;

c)

przeprowadza weryfikacje kandydatów na członka

d)

rozpoznawanie odwołań w sprawach członkowskich

e)

dokonywanie rozstrzygnięć w sprawach Statutowych, dotyczących kwestii personalnych w
kontekście specyfiki różnych zadań należących do poufnej sfery celów, metod i ochrony
własności intelektualnej
Art. 53

1. Podstawą działalności Sądu Koleżeńskiego jest Statut oraz powszechnie uznane zasady moralne i
etyczne.
2. Skład Zespołu Orzekającego Sadu Koleżeńskiego składa się z 3-ch lub 5-ciu osób.
3. Podstawą orzeczeń Sądu Stowarzyszenia jest: Statut.
4. Główny Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary organizacyjne:
a)

Upomnienia;

b)

zawieszenia;

c)

utrata pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia przez okres od 6 miesięcy do 3 lat

d)

wykluczenia ze stowarzyszenia.
Art. 54

1.

Od orzeczeń Głównego Sadu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie
do Głównego Sądu Koleżeńskiego w drugiej instancji w terminie 30 dni od dnia doręczenia
orzeczenia.

2.

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w pierwszej instancji – w dwuosobowym zespole
orzekającym, a w drugiej instancji – w trzyosobowym zespole orzekającym.

3.

Orzeczenia pierwszej Instancji, podlegają zatwierdzeniu przez Przewodniczącego SK.

4.

W skład Zespołu orzekającego w drugiej instancji nie mogą wchodzić członkowie Głównego Sadu
koleżeńskiego biorący udział w wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji.

5.

Orzeczenia Głównego Sadu koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są ostateczne.
Uprawnienia ogólne struktur Stowarzyszenia
Art. 55
1. Zarząd Główny i Kluby Stowarzyszenia podejmują decyzje w drodze uchwał.
2. Główny Sąd Koleżeński i Główna Komisja Rewizyjna, podejmują decyzje w formie orzeczeń.
3. Uchwały władz Klubów i Zarządu Głównego Stowarzyszenia, zapadają zwykła większością
głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. W głosowaniach jawnych, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
Art. 56
1. W przypadku, gdy członek władz Klubu lub Zarządu Głównego, w sposób nieusprawiedliwiony
był trzykrotnie nieobecnym na posiedzeniach danej władzy, w okresie 6-ciu miesięcy, wówczas
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władza, o której mowa w ust. 1 i 2 może dokonać stwierdzenia braku możliwości sprawowania
przez niego tej funkcji.
2. W przypadku dwukrotnej, kolejnej nieobecności przewodniczącego organu kolegialnego albo
jego zastępcy (upoważnionego do przewodzenia obradom), dany organ kolegialny może
upoważnić do przewodzenia obradom innego członka w sposób, trwały, a następnie wnieść o
uznanie tego faktu na najbliższym Nadzwyczajnym Zebraniu Członków: Stowarzyszenia,
Zarządu Głównego lub Klubu.
Art. 57
1. Uchwały i zarządzenia władz wyższych stopni są wiążące dla władz niższych stopni
Stowarzyszenia.
2. Uchwała lub zarządzenie władzy niższego stopnia może być uchylona, jeżeli istotnie narusza
Statut, regulamin obrad, ordynację wyborczą, linię programową, uchwały lub zarządzenia, o
których mowa w ust. 1 albo stanowią zagrożenie dla interesów Stowarzyszenia.
3. Szczegółowe zasady, o których mowa w ust. 1 i 2 określi Zarząd Główny Stowarzyszenia w
stosownych regulaminach.
Art. 58
Wyłączne prawo do reprezentowania stanowiska Stowarzyszenia mają władze statutowe tj. Zarządu
Głównego.

DZIAŁ VII
Komisje ds. medali, odznaczeń i Sędziów Konkursowych
Art. 59
Komisja ds. medali, odznaczeń i Sędziów Konkursowych
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

wybiera

spośród

swego

grona

Komisja ds. medali i odznaczeń

1.

Art. 60
Komisja ds. medali i odznaczeń jest organem doradczym Zarządu Głównego w sprawach:
1) decyzji o nadaniu medalu, decyzji o nadaniu odznaczeń;
2) decyzji o nadaniu wyróżnień I stopnia
3) w sprawach dotyczących konkursów
4) węzłowych problemów dotyczących twórczości
5) Komisja działa na podstawie regulaminu opracowanego przez Zarząd Główny;
Komisje konkursowe.

Art. 61
1. Komisje konkursowe są organem doradczym Zarządu Głównego.
2. Sędzią konkursowym może być członek zwyczajny wybrany przez Radę Doradców.
3. Sędzia Konkursowy opiniuje na potrzeby Stowarzyszenia, sprawy z zakresu twórczości oraz ocenia
prace konkursowe.
4. Sędzia konkursowy jest niezawisły w wydawaniu opinii i ocen.
5. Sędziowie konkursowi tworzą Sekcyjne Kolegia sędziów konkursowych.

23

6. Sekcyjne Kolegium sędziów konkursowych wybiera spośród swego grona przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy tworzą prezydium konkursowe sędziów
konkursowych Sekcji Tematycznej.

ROZDZIAŁ V
JEDNOSTKI TERENOWE
DZIAŁ I
Kluby Inteligencji Polskiej
Art. 62
1. Podstawową jednostką terenową jest Autonomiczny Klub Inteligencji Polskiej, zwany dalej „KLUB”,
posiadającymi autonomie w zakresie: wybierania władz KLUBU, ustalania list do wyborów
parlamentarnych lub samorządowych i form działania, działające na podstawie niniejszego statutu.
KLUBOWI przewodniczy Prezes.
2. KLUBY działają na podstawie Statutu. Pracą KLUBU kieruje Zarząd KLUBU pod przewodnictwem
Prezesa Zarządu KLUBU. KLUBY ściśle współpracują z Zarządami z pionu Szefa Obszaru.
3. KLUB tworzony jest w przypadku, gdy na terenie jednej lub kilku sąsiadujących ze sobą gmin
znajduje się przynajmniej pięciu członków SIP. KLUBY w miastach wojewódzkich i okręgowych
tworzone są przez Zarząd Główny, na wniosek Szefa Obszaru, a w miastach powiatowych i
gminach tworzone są przez Zarządy Wojewódzkie, na wniosek Szefa tego Obszaru. Z wnioskiem o
utworzenie KLUBU, występuje Przedstawiciel struktury organizacyjnej – ZW lub ZO lub ZP
powołującej dany KLUB.
4. Władzami KLUBÓW Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Wyborcze Członków z Klubu;
2)

Zarząd KLUBU

3)

Komisja Rewizyjna;

4)

Sąd Koleżeński

5. Kadencja Władz KLUBÓW w miastach wojewódzkich trwa pięć lat, a w pozostałych miastach trzy
lata
6. W skład Zarządów Klubów Inteligencji Polskiej wchodzą również: Parlamentarzyści, Radni Sejmiku
Wojewódzkiego, Radni, Prezydenci, Starostowie, Wójtowie, Dyrektorzy lub Kierownicy Administracji
Samorządowej i Państwowej, jeżeli są członkami Stowarzyszenia.
7. Zarząd Główny Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o rozwiązaniu danego terenowego KLUBU, o
którym mowa w ust. 1 w przypadku naruszenia przez członków tego KLUBU, Statutu, regulaminu,
uchwał Zarządu Głównego, istotnych interesów Stowarzyszenia, albo w przypadku zaniechania
przez KLUB działalności.
8. Z wnioskiem w sprawie likwidacji KLUBU może wystąpić Szef Obszaru na wniosek
Przewodniczącego Zarządu współpracującego z danym KLUBEM.. W wypadku likwidacji KLUBU
jego majątek zostaje przekazany władzom zwierzchnim. Przed likwidacją KLUB powinien
uregulować swoje zobowiązania wobec władz zwierzchnich

9. Prezesa KLUBU odwołuje się, w przypadku gdyby prowadzona przez niego działalność
szkodziła interesom SIP lub była niezgodna ze Statutem i postanowieniami władz
zwierzchnich, a także w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur
terenowych SIP. Odwołanie od postanowień Przewodniczącego Zarządu
współpracującego z KLUBEM w sprawie powołania lub odwołania Prezesa KLUBU
przysługuje w terminie 14 dni od podjęcia decyzji do Zarządu Głównego, natomiast
24

odwołanie od postanowień Zarządu Głównego przysługuje w tym samym trybie do
Głównego Sądu Koleżeńskiego. Decyzje Zarządu Głównego i GSK SIP są ostateczne.
10. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania jednostek terenowych prowadzących działalność
gospodarczą
11. Zarządy w Autonomicznych Klubach Inteligencji Polskiej wybierają Zebrania Wyborcze Członków.
12. Zarząd KLUBU tworzą:
a) Prezes;
b) 1 do 4-ech Wiceprezesów;
c) Wiceprezesi obligatoryjni: - Przewodniczący Sekcji Tematycznych;
d) Sekretarz;
e) Skarbnik,
f) 1 do 3-ch Członków;
g) Łącznik – obligatoryjnie.
9.

Jeżeli Sekcje tworzą minimum trzy osoby, wybierany jest Przewodniczący sekcji.

11. Zarządy Klubów są zobowiązane w terminie 14 dni od daty: powołania, zmiany w składzie, lub
zmiany adresu siedziby Klubu, powiadomić o powyższym Zarząd Wojewódzki i Zarząd Główny.
Art. 63
1.

W przypadku rozwiązania KLUBU i utworzenia nowego KLUBU, dotychczasowe władze tracą swoje
funkcje z dniem podjęcia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia uchwały, o jego rozwiązaniu, do
momentu wyboru nowych władz Funkcje zarządcze pełni Łącznik, jednak nie dłużej niż 60 dni.

2.

W przypadku utworzenia nowego KLUBU, wybór władz KLUBU, członkowie dokonują w terminie
jednego miesiąca.
DZIAŁ II
Sekcje Tematyczne
Art. 64

1.

Rodzaje i liczbę Sekcji Tematycznych w Klubach, każdorazowo określa Zarząd KLUBU stosownymi
zarządzeniami.

2.

Każda Sekcja Tematyczna prowadzona jest przez Przewodniczącego tej Sekcji.

3.

.Przewodniczący Sekcji Tematycznych w KLUBACH są wybierani i odwoływani przez członków
Sekcji Tematycznej ze swego grona, minimum 3 osobowego.

4.

Przewodniczącym Sekcji Tematycznych mogą być tylko członkowie Stowarzyszenia. Wchodzą oni
obligatoryjnie w skład Zarządów KLUBÓW, jako członkowie.

5.

W skład Sekcji Tematycznych mogą wchodzić osoby niebędące członkami Stowarzyszenia do
wysokości 45% członków Stowarzyszenia w tych Sekcjach Tematycznych.

6.

Do zadań Sekcji Tematycznych należy między innymi:
a) opiniowanie, inicjowanie, monitorowanie i podejmowanie interwencji ( w uzgodnieniu z
Zarządem) z zakresu prowadzonej tematyki przez Sekcję Tematyczną
b) współpraca z organizacjami o podobnej tematyce;
c) pozyskiwanie materiałów związanych z działalnością Sekcji Tematycznej;
d) pozyskiwanie nowych członków do pracy w Sekcji Tematycznej;

7.

Przewodniczący Sekcji Tematycznych zwołują spotkania Sekcji minimum raz w miesiącu.
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Art. 65
1.

W Radzie Programowej, za organizację i koordynację Sekcji Tematycznych w Klubach,
odpowiedzialni są Przewodniczący Komisji ds. Sekcji Tematycznych.

2.

Przewodniczący Komisji ds. Sekcji Tematycznych wybierani są przez Prezydium Zarządu
Głównego.
DZIAŁ III
Terenowe Komisje Rewizyjne
Art. 66

1.

Terenowe Komisje Rewizyjne wybierane są na Zjazdach: Wojewódzkich, Okręgowych i
Powiatowych, organizowanych przez Zarządy: Wojewódzkie, Okręgowe i Powiatowych, zgodnie z
Kadencjami KLUBÓW.

2.

Terenowe Komisje Rewizyjne Kontrolują Zarządy Doradcze i KLUBY w swoim terenie

3.

Skład i działanie Terenowych Komisji Rewizyjnych odpowiednio do art. 49, 50 i 51
Wojewódzki Sąd Koleżeński
Art. 67

1.

Wojewódki Sąd Koleżeński wybierany jest na Zjeździe: Wojewódzkim, organizowanym przez Zarząd
Doradczy, zgodnie z Kadencjami KLUBÓW wojewódzkich

2.

Wojewódzki Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy z terenu całego Województwa.

3.

Skład i działanie Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego odpowiednio do art. 52, 53 i 54.
ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia.
Art. 68

1.

Stowarzyszenie w sprawach majątkowych
Stowarzyszenia i Skarbnik Zarządu Głównego.

2.

Zbycie lub nabycie majątku Stowarzyszenia oraz wszelkie zobowiązania majątkowe zaciągane w
imieniu i na rzecz Stowarzyszenia, zobowiązań powyżej 5000 zł. wymaga zgody Walnego Zebrania i
zgodnych podpisów Przewodniczącego i Skarbnika Zarządu Głównego.

3.

Decyzje w sprawach majątkowych do 5000 zł, Przewodniczący Stowarzyszenia podejmuje po
uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego kwalifikowaną ilością 3/4 głosów członków Zarządu, w
całym składzie Zarządu Głównego.

4.

Decyzje majątkowe o wartości do 1000 zł mogą podejmować Zarządy Struktur. Terenowych
Stowarzyszenia zwykła większością głosów, w całym składzie Zarządu.

5.

Środki pieniężne, powyżej kwoty 500 zł. mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenia,

reprezentuje

Przewodniczący

Art. 69
1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku.;

2.

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować: darowizny, spadki i
zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3.

Zarząd Główny i Zarządy klubów są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości, stosując przepisy
Ustawy o rachunkowości.
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Art. 70
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między członków.
Art. 71
1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą;

2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność edytorską o tematyce naukowej i gospodarczej,
dotyczy to również Struktur Terenowych

3.

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 72
Interpretacji Statutu dokonuje Sąd Koleżeński.
1.
2.
3.

4.

Art. 73
Wszystkie unormowania szczegółowe będące rozwinięciem zasad zawartych w niniejszym Statucie,
określane będą każdorazowo przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w formie uchwały;
Zarządy KLUBÓW Terenowych swoje propozycje unormowań szczegółowych przedkładają do
Zarządu Głównego Stowarzyszenia, celem akceptacji i podjęcia stosownej uchwały.
O ile postanowienia szczegółowe nie stanowią inaczej wszystkie uchwały i głosowania Władz
statutowych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś bez względu na ilość obecnych w
drugim terminie. Wybory do Władz statutowych wymagają obecności, co najmniej 55%
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, większością 2/3 głosów.
Głosowania w sprawach osobowych są tajne.
Art. 74

Niniejszy Statut lub nazwa Stowarzyszenia mogą być zmienione uchwałą Walnego Zebrania Członków
(Delegatów) lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, przy obecności, co najmniej 55% uprawnionych do
głosowania, większością 2/3 obecnych, uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem Art.1. ust.3, 4, 5,
6, 7 i 8; Art.7, ust.1 i 2; Art. 18 ust.1; Art.19 ust.1 pkt. b, Art. 62, Art. 64. Uchwała zmieniająca powyższe
zastrzeżenia, jest jednoznaczna z rozwiązaniem Stowarzyszenia.
Art. 75
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętego kwalifikowaną
większością 3/4 głosów. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
Art. 76
1.

Z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić:
a) Zarząd Główny
b) Przewodniczący Stowarzyszenia
c) więcej niż 1/4 Członków Zwyczajnych

2.

Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia winien być sporządzony na piśmie, wskazujący racjonalne
przyczyny rozwiązania i doręczony wszystkim Delegatom, co najmniej na dwa tygodnie przed
Walnym Zebraniem.
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ROZDZIAŁ VIII
Przepisy przejściowe
Art. 77
Nowy Statut oraz nazwa Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej – KRS 0000326647, wchodzą w życie
postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, LD.XX NS-REJ.KRS/022641/12/454
z datą 20 lutego 2013r..
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