
1/8 

STATUT STOWARZYSZENIA 
COMMON POLSKA  

 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
Stowarzyszenie nosi nazwę:  
 
1) w języku polskim : „Common Polska” 
2) w języku angielskim : „Common Poland”                                              
   (zwane dalej Stowarzyszeniem). 
 

§ 2 
 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej.  
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może 
prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 3 
 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Bytom. 
 

§ 4 
 
Celami Stowarzyszenia są: 
 
1) zachęcanie członków do wymiany informacji dotyczących użytkowania  

technologii informatycznych, 
2) oferowanie członkom zaawansowanej edukacji informatycznej, 
3) wpływanie na strategię firmy IBM, 
4) wpływanie na ustanawianie międzynarodowych standardów 

informatycznych. 
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§ 5 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
 
1) reprezentowanie swoich członków wobec administracji lokalnej i władz 

państwowych oraz organizacji krajowych, zagranicznych  
    i międzynarodowych, 
2) inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej i 

edukacyjnej poprzez organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń, 
3) prowadzenie działalności wydawniczej, 
4) prowadzenie własnej działalności gospodarczej dla uzyskania środków 

na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, 
5) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 
6) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia 

poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 
7) podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi i realizacji 

statutowych celów Stowarzyszenia. 
 

§ 6 
 
Realizując swoje cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy 
członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych 
spraw. 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 7 

 
1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który: 
 

a) akceptuje zasady niniejszego Statutu,    
b) przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków 

Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską. 
 

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. 
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba 

szczególnie zasłużona dla idei propagowanych przez „Common”. 
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§ 8 

 
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury 
przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze 
uchwały. 
 

§ 9 
 
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 
 

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i 
znaczenia Stowarzyszenia, 

b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 
d) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i 

powszechnie obowiązującego prawa, 
e) regularnie płacić składki członkowskie. 
 

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu 
Stowarzyszenia, a w szczególności: 

 
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, 
b) ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności 

Stowarzyszenia, 
c) może występować z wnioskami i postulatami do władz 

Stowarzyszenia, 
d) ma prawo do bieżącej informacji o wszystkich formach działalności 

Stowarzyszenia, 
e) może osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania przez 

organy Stowarzyszenia sprawy dotyczącej jego osoby, 
f) posiadać legitymację Stowarzyszenia, 
g) nosić odznaki Stowarzyszenia, 
h) korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia w swojej działalności,  
i) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom 

Stowarzyszenie. 
 
§ 10 

 
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez 

złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który 
podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. 
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2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego 
stowarzyszenie. 

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, członek wspierający ustali  
z Zarządem Stowarzyszenia. 

4. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących 
członkom zwyczajnym wymienionym w § 9 ust. 2 lit. b - i. 

 
§ 11 

 
1. O przyznaniu honorowego członkostwa decyduje Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia. 
2. Członkowie honorowi korzystają z praw wyszczególnionych w § 9 ust. 

2 lit. b - i. 
 
      § 12 
 
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 
 
1. rezygnację pisemną złożoną Zarządowi Stowarzyszenia, 
2. wykluczenie przez Zarząd: 

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami 
Stowarzyszenia, 

b) nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia, 
c) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu, 
d) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez kolejne dwa okresy. 
Wykluczenie przez Zarząd, z przyczyn określonych literą a) i b) 
następuje na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków 
Stowarzyszenia.  

3. śmierć członka. 
 
      § 13 
 
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 
21 dni przed terminem Walnego Zebrania.  

2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ  III 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
 
      § 14 
 
Władzami Stowarzyszenia są: 
 
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna, 
 

§15 
 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat. 
 
      §16 
 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 
 
      §17 
 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
 
1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście 

miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 
dwóch członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, 
miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami 
poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni 
przed terminem rozpoczęcia obrad. 

2. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 
uprawnionych do głosowania. 

3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni 
Stowarzyszenia, oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, 
honorowi i zaproszeni goście. 

4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
 

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 
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d) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
f) uchwalanie zmian statutu, 
g) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
h) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez 

Stowarzyszenie innych organizacji, 
i) podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
j)  rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu wniesionych przez 

członków Stowarzyszenia, 
k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność 

Zarządu. 
5. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej 
większości 50 % plus 1 (jeden) głos przy obecności połowy członków 
Stowarzyszenia. 

6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.  
 
 

§ 18 
 
1. Zarząd składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zebranie. 
2. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa. 
3. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,  
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego 

imieniu, 
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
d) zwoływanie Walnego Zebrania. 

5. Do Zarządu należy podejmowanie wszystkich uchwał nie 
zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia. 

 
§ 19 

 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne 

Zebranie. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i jednego członka. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym 

Zebraniu, 
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania. 
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ROZDZIAŁ IV 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 
 

§ 20 
 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, 
darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności 
gospodarczej Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub 

członek Zarządu. 
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 5000 zł  

wymagany jest udział dwóch członków zarządu łącznie. Poniżej tej 
kwoty każdy z Członków Zarządu może działać samodzielnie. 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

§ 21 
 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych 
organizacji o podobnym celu działania. 
 
      § 22 
 
Stowarzyszenie może  zawierać porozumienie o współdziałaniu z innymi 
organizacjami, jeżeli statuty lub działalność tych organizacji nie są 
sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym statucie. 

 
      § 23 
 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz 
niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
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§ 24 

 
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku 
Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają 
zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach. 


