STATUT STOWARZYSZENIA
„CENTRUM ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU”
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Rozdział I. Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie nosi nazwę - Centrum ZrównowaŜonego Rozwoju – zwanego dalej - Centrum
Terenem działania Centrum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz – Łódź.
Centrum jest Stowarzyszeniem, działającym na podstawie przepisów prawa obowiązującego w RP,
kierując się zasadą zrównowaŜonego rozwoju i ochroną środowiska.
Centrum moŜe być członkiem Stowarzyszeń i organizacji krajowych oraz zagranicznych, w tym równieŜ
gospodarczych o podobnych celach, jeśli członkostwo to sprzyja realizacji celów Centrum.
Decyzje o sprawie członkostwa, o którym mowa w ust. l podejmuje Zarząd Centrum.
Rozdział II. Cele i środki działania
Celem Centrum jest propagowanie i wdraŜanie: programów, systemów organizacyjnych i finansowych
oraz technologii prowadzących do wszechstronnego rozwoju społecznego i gospodarczego w zgodzie ze
środowiskiem naturalnym
Centrum realizuje cele określone w § 5 poprzez prowadzenie:
działalności informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej i wydawniczej,
opracowywanie strategii, programów, projektów i planów oraz wszelkich opracowań i dokumentacji,
współpracy z Samorządami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi,
współpracy z instytucjami finansowymi,
opracowywanie systemów organizacyjnych i finansowych m.in. w zakresie:
zmniejszania zuŜycia i kosztów energii,
zdrowej Ŝywności,
ograniczania ilości powstających odpadów,
upraw przemysłowych,
rozwoju infrastruktury,
ochrony środowiska,
dostosowania obiektów do standardów europejskich,
zwiększania atrakcyjności turystycznej regionów,
podnoszenia stanu zdrowotnego społeczeństwa,
zmniejszania bezrobocia,
innych działań np.:
organizacji seminariów i konferencji naukowych oraz udział w seminariach i konferencjach,
współpracy z uczelniami i instytutami naukowymi w kraju i za granicą i pozostałych działań
intelektualnych, naukowych, organizacyjnych, finansowych i gospodarczych na rzecz zrównowaŜonego
rozwoju.
Dla osiągnięcia celów Centrum moŜe prowadzić działalność gospodarczą, a zysk z tej działalności będzie
przeznaczony na działalność statutową stowarzyszenia.
Dochodami Centrum mogą być: darowizny, spadki, wpływy z działalności gospodarczej, dotacje, wpisy,
prawa oraz inne fundusze dopuszczone prawem.
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
Członkowie Centrum dzielą się na :
zwyczajnych;
wspierających;
Członkiem zwyczajnym Centrum moŜe zostać osoba fizyczna, pragnąca współdziałać w
urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkowie załoŜyciele Centrum są członkami zwyczajnymi.
Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje pomoc w
działalności Centrum.
Członków wspierających przyjmuje, na podstawie pisemnej deklaracji, Zarząd.
Członkowie wspierający działają w Centrum za pośrednictwem upowaŜnionych przedstawicieli.
Członkowie Centrum mają prawo do:
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Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Centrum.
Uczestniczenia w posiedzeniach, konferencjach, zjazdach i innych pracach Centrum.
Do obowiązków członka naleŜy :
Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Centrum.
Regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie
Obowiązkiem członków wspierających jest okazywanie pomocy w realizacji celów Centrum - zgodnie z
dobrowolnie przyjętymi przez nich zobowiązaniami.
Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek:
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
skreślenia z listy członków uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
Zarządu.
Rozdział IV. Władze Centrum
Władzami Centrum są:
Walne Zgromadzenie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd KoleŜeński,
Kadencja Władz trwa 3 lata .
W przypadku ustąpienia członka władz Centrum w toku kadencji - władzom tym przysługuje prawo
kooptacji, z tym, Ŝe liczba osób dokooptowanych nie moŜe przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z
wyboru.
Uchwały Władz Centrum zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów za wyjątkiem
§38 i §39.
W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia .
Głosowanie tajne odbywa się na wniosek 1/2 obecnych uprawnionych do głosowania .
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni Centrum;
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym członkowie wspierający, przedstawiciele
władz i instytucji oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.
Walne Zgromadzenie jest najwyŜszą władzą Centrum
Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w I-szym terminie przy obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w II-gim terminie - niezaleŜnie od liczby
obecnych.
Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co roku do dnia 30 czerwca po roku obrachunkowym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy;
na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej;
na wniosek co najmniej 1 / 2 ogólnej liczby członków Centrum
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w przeciągu 2 miesięcy od daty złoŜenia
pisemnego Ŝądania lub wniosku, obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia skutecznie w sposób
dozwolony prawem nie później niŜ na 14 dni przed jego terminem .
Członkowie Centrum mają prawo zgłosić wnioski o uzupełnienie porządku dziennego Walnego
Zgromadzenia najpóźniej na 10 dni przed jego terminem na adres Zarządu Centrum.
O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Zarząd.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy :
Rozpatrywanie i przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Sądu KoleŜeńskiego;
Wytyczanie ogólnego kierunku działalności Centrum;
Zatwierdzanie budŜetu i planu finansowego Centrum;
Wybór i odwoływanie w głosowaniach tajnych zgodnie z ordynacją zatwierdzoną przez Walne
Zgromadzenie:
Prezesa;
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Wiceprezesa;
pozostałych członków Zarządu;
Skarbnika;
członków Komisji Rewizyjnej;
członków Sądu KoleŜeńskiego;
Podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
Ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich ;
Zatwierdzanie Regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu KoleŜeńskiego, Rady Naukowej oraz
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i ordynacji wyborczej;
Podejmowanie uchwał w przedmiocie spraw majątkowych Centrum.
Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu bądź rozwiązania Centrum.
Zarząd składa się z :
Prezesa Zarządu
Wicepresa
skarbnika
1-3 członków.
Do kompetencji Zarządu naleŜy :
Kierowanie całokształtem działalności Centrum zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego
Zgromadzenia,
Składanie sprawozdań z działalności Centrum na Walnym Zgromadzeniu.
Tworzenie i rozwiązywanie jednostek terenowych Centrum nie posiadających osobowości prawnej.
Powoływanie i rozwiązywanie zespołów projektowych,
Reprezentowanie na zewnątrz w osobie prezesa Zarządu, bądź upowaŜnionego przez Zarząd członka
Centrum.
Działanie zgodnie z Regulaminem Pracy Zarządu zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.
Podejmowanie uchwał w przedmiocie spraw majątkowych do wysokości 500 000,00 PLN (słownie :
pięćset tysięcy złotych).
Powoływanie celowych podmiotów gospodarczych.
Plenarne posiedzenia Zarządu Centrum odbywają się w miarę potrzeb.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większości głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków
Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.
Komisja Rewizyjna jest naczelną władzą kontrolną Centrum.
Komisja Rewizyjna Składa się z 3 do 5 członków: wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
Przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Centrum ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;
Składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz ocen działalności Zarządu
i stawianie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
W przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu z Ŝądaniem zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia;
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Centrum, bez prawa głosu stanowiącego.
Komisja Rewizyjna moŜe podejmować czynności kontrolne w kaŜdym czasie.
Sąd KoleŜeński rozpatruje sprawy członków Centrum dotyczące nieprzestrzegania statutu, regulaminów
i uchwał władz Centrum, a takŜe rozstrzyga wszelkie spory wynikłe między członkami Centrum w
związku z ich działalnością statutową.
Sąd KoleŜeński składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz
jego zastępcę.
Sąd KoleŜeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
Sąd KoleŜeński moŜe orzec w stosunku do członków Centrum:
upomnienie;
naganę;
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zawieszenie w prawach członka Centrum na okres do jednego roku;
złoŜenie wniosku do Komisji Rewizyjnej o wykluczenie z Centrum.
Od orzeczenia Sądu KoleŜeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30-tu
dni od dnia otrzymania postanowienia Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Centrum prowadzący działalność twórczą i naukową tworzą w oparciu o własną deklarację
uczestnictwa – Radę Naukową Centrum.
Rada Naukowa Centrum – opracowuje, ocenia i proponuje kierunki działalności Centrum zgodnie z
trendami światowymi nauki i najlepszymi jej rozwiązaniami dla zrównowaŜonego rozwoju.
Prace Rady Naukowej Centrum maja charakter opiniotwórczy i doradczy dla Zarządu Centrum.
Rada Naukowa Centrum wybiera za swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
Przewodniczącego i Sekretarza .
Terminy spotkań Rady Naukowej Centrum lub jej zespołów roboczych ustalają – Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady .
Rozdział V. Majątek i fundusz Centrum
Na majątek Centrum składają się:
ruchomości,
nieruchomości,
fundusze,
darowizny,
składki,
spadki,
wpływy z działalności własnej,
wpływy z działalności gospodarczej,
wpisy, prawa oraz inne fundusze dopuszczone prawem.
Dla waŜności pism dotyczących praw i zobowiązań finansowo - majątkowych Centrum wymagane są
podpisy Prezesa Zarządu, Skarbnika lub upowaŜnionego członka Zarządu.
Gospodarkę finansową Centrum prowadzi Zarząd zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.
Rok budŜetowy Centrum jest zgodny z rokiem budŜetowym państwa .
Rozdział VI. Zmiany statutowe i rozwiązanie Centrum
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Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu Centrum podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania .
Uchwałę o rozwiązaniu się Centrum podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
Likwidację Centrum przeprowadzają likwidatorzy wybrani Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Obowiązkiem likwidatorów jest zaspokojenie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań wobec wierzycieli.
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