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STATUT STOWARZYSZENIA

„INSTYTUT GOSPODARKI NARODOWEJ”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.
2.

Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Instytut Gospodarki Narodowej, zwane dalej
Stowarzyszeniem.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita
Polska.
§2

1.
2.
3.

4.
5.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku
Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
postanowień niniejszego Statutu oraz aktów wewnętrznych prawidłowo uchwalonych
zgodnie z przepisami niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania
§3

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie badań oraz formułowanie i propagowanie strategii
w dziedzinie życia publicznego i gospodarczego.
§4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) opracowywanie i prezentowanie oryginalnych idei i pomysłów w wybranych
obszarach zainteresowania,
b) opracowywanie i prezentowanie programów, analiz, raportów,
c)
prowadzenie programów badawczych i szkoleniowych,
d) tworzenie płaszczyzny spotkań świata polityki, administracji, gospodarki oraz
nauki,
e) inicjowanie oraz organizowanie konferencji i szkoleń,
f)
udział własnych ekspertów w konferencjach i szkoleniach organizowanych
przez inne podmioty,
g) doradzanie politykom, organom i instytucjom państwowym i samorządowym oraz
innym podmiotom,
h) prowadzenie działań z zakresu public relations,
i)
prowadzenie programów informacyjnych, w tym wydawniczych, internetowych,
j)
wymianę, współpracę i wspólne programy międzynarodowe
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k)

przygotowanie projektów aktów prawnych zmierzających do osiągnięcia celów
statutowych Stowarzyszenia oraz promowanie rozwiązań w nich zawartych,
l)
opiniowanie projektów i aktów prawnych.
Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§5
1.
2.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia.
§6

Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c)
honorowych.
§7
1.

2.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada rozległą wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, społecznych,
prawnych, ekonomicznych lub zarządzania;
b) akceptuje cele i Statut Stowarzyszenia;
c)
złoży deklarację członkowską na piśmie;
d) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
Członkostwo zwyczajne nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po
złożeniu pisemnej deklaracji.
§8

1.
2.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
Członkostwo wspierające nabywa się na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu
pisemnej deklaracji.
§9

1.
2.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co
najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
§ 10

1.

2.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
!2

Tekst jednolity Statutu
Załącznik do Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków IGN, Warszawa dnia 24 stycznia 2020 r.

b)
c)

przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek.
§ 11

1.
2.
3.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu
Członków Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 12

1.

2.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
1) łamania postanowień Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
2) notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) niepłacenia składek za okres pół roku,
4) działania na szkodę Stowarzyszenia.
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
Utrata członkostwa powoduje wygaśnięcie wszystkich dotychczas pełnionych funkcji
we władzach Stowarzyszenia.
§ 13

1.

2.

Od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od powiadomienia. Uchwała Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.
W przypadku złożenia przez członka Stowarzyszenia odwołania do Walnego
Zgromadzenia od decyzji Zarządu o wykluczeniu go ze Stowarzyszenia, Zarząd może
zawiesić go w prawach członka do czasu rozpatrzenia odwołania.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c)
Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być powołani na tę samą funkcję na kolejne
kadencje.
4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 15
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Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
§ 16
1. Walne Zgromadzenie Członków, w dalszej części Statutu zwane „Walnym
Zgromadzeniem” jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 17
1.
2.
3.

4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane
w drodze uchwały podjętej przez Zarząd w pełnym składzie większością 2/3 głosów.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane na pisemny wniosek 2/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji
Rewizyjnej, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Do wniosku o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dołącza się proponowany porządek obrad,
który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek obrad może być rozszerzony
przez Zarząd o inne punkty.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba
że dalsze postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian Statutu,
3. wybór władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
6. uchwalanie planu finansowego,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
10.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jej majątku,
12.podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady oraz we wszystkich
innych sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 19
1.
2.

Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa i co najmniej dwóch Wiceprezesów
oraz Sekretarza i Skarbnika. Łączną ilość członków Zarządu danej kadencji określa
uchwała Walnego Zgromadzenia.
Członków Zarządu powołuję i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powoływanego przez
Zebranie Założycielskie.
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3.

Kadencja Zarządu jest łączna i trwa trzy lata. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego działalność
Stowarzyszenia za kolejny rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczęła
się kadencja tego Członka Zarządu.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa także z chwilą złożenia rezygnacji lub ustania jego
członkostwa w Stowarzyszeniu.
5. Zarząd Stowarzyszenia na swoim pierwszym posiedzeniu:
a) określa w drodze uchwały ilość Wiceprezesów, w liczbie od dwóch do czterech;
b) wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika
Stowarzyszenia.
Pierwsze posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania bezpośrednio
po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to
zgodę. W przeciwnym wypadku pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący
Walnego Zgromadzenia.
6. W razie powstania wakatu na stanowisku Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub
Skarbnika przed upływem danej kadencji:
a) Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa na najbliższym posiedzeniu, jednakże nie
później, niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania wakatu;
b) Zarząd może w każdym czasie przed upływem kadencji dokonać ze swego grona
uzupełniającego wyboru na stanowisko Wiceprezesa;
c) w przypadku, gdyby na skutek powstania wakatu ilość Wiceprezesów była mniejsza
niż dwóch, Zarząd wybiera ze swego grona odpowiednią liczbę Wiceprezesów na
najbliższym posiedzeniu, jednakże nie później, niż w terminie dwóch miesięcy od
dnia powstawia wakatu.
7. W przypadku, gdyby w następstwie powstania wakatu przed upływem danej kadencji
ilość członków Zarządu była mniejsza niż trzech, Komisja Rewizyjna zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Zarządu.
8. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał oraz
podejmuje swoje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy jego składu po uprzednim poinformowaniu
wszystkich członków Zarządu o posiedzeniu.
9. Poza posiedzeniami Zarząd może podejmować uchwały w drodze głosowania
korespondencyjnego, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści
proponowanej uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do podjęcia uchwały w tym
trybie w terminie przewidzianym do oddania głosu. Dla ważności uchwały
podejmowanej w tym trybie niezbędne jest oddanie ważnych głosów przez co
najmniej połowę członków Zarządu.
10. Szczegółowy tryb pracy Zarządu oraz termin przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu
sprawozdania z działalności Zarządu może być określony w uchwalonym przez Zarząd
Regulaminie.
§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, na podstawie uchwał Zarządu, składa
dwóch członków Zarządu.

2. Zarząd może w drodze uchwały ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych
pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których
mowa w ust.1.
§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3. uchwalanie planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,
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4.
5.
6.
7.
8.

opracowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
dysponowanie funduszami Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
ustalanie procedur związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
10.przyjmowanie i wykluczanie członków,
11.powoływanie Rady Naukowej Stowarzyszenia, zespołów eksperckich i komisji
oraz ustalanie zasad i trybu ich działania,
12.podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych podmiotów, jak również o ich
tworzeniu,
13.interpretacja przepisów Statutu,
14.przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji,
15.tworzenie Biura Stowarzyszenia,
16.ustalanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza.
3.
Komisję Rewizyjną powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z wyjątkiem pierwszego
składu Komisji, powoływanego przez Zebranie Założycielskie.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Zarządu oraz przedstawiania
wniosków Zarządowi,
4) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia,
5) składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
§ 23
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 24
1.

2.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) subwencji osób prawnych,
c) darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
f) działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jego celów
statutowych.
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3.
4.
5.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu
oraz podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 25

1.
2.
3.

4.

Środki pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji mogą być użyte
na realizację celów Stowarzyszenia z poszanowaniem woli spadkodawców lub
darczyńców.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Stowarzyszenia.
Majątek i dochody Stowarzyszenia nie mogą być użyte dla realizacji korzyści osób
trzecich, za wyjątkiem nabywania własności lub pokrycia wynagrodzeń za usługi
świadczone na rzecz Stowarzyszenia, w przypadku gdy działania te służą realizacji
celów statutowych, a ponoszone koszty są adekwatne do wartości rynkowej
nabywanej własności, zaś wynagrodzenia za usługi są racjonalne.
Dochody z działalności Stowarzyszenia nie mogą stanowić przysporzeń majątkowych
członkom Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 26

1. Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów (3/4)
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na realizację celu
określonego w § 3.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
Podpis Przewodniczącego NWZC …………………………………..
Podpis Sekretarza NWZC ………………………………………….
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