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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla osób zawodowo

zajmujących się wyszukiwaniem, dostarczaniem i analizowaniem informacji tj.
brokerów informacji, researcherów, analityków informacji, wywiadowców
gospodarczych, analityków rynku, twórców baz danych, specjalistów big data,
pracowników informacji biznesowej, trenerów z zakresu pozyskiwania informacji,
badaczy rynku oraz innych osób związanych zawodowo z pracą z informacją.
Stowarzyszenie może skupiać również pracowników naukowych zajmujących się
wyżej wymienionymi dziedzinami. Dopuszcza się również do członkostwa osoby
niezwiązane z branżą, po zatwierdzeniu kandydatury przez Zarząd.
§2

1. Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
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5. 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

Celami Stowarzyszenia są:
a. wspieranie rozwoju i promocji
informacyjnego w Polsce,

branży

infobrokerskiej

oraz

rynku

b. wspieranie edukacji i nauki,
c. pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji osób zawodowo

zajmujących się wyszukiwaniem, dostarczaniem i analizowaniem informacji,
d. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
e. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
f. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
g. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
h. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
i. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

j. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;

k. działalność w zakresie wspierania i upowszechniania nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
l. działalność w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
m. działalność w zakresie wspierania upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji;
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o. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
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n. działalność w zakresie wspierania upowszechniania i ochrony praw
konsumentów;

p. promocja i organizacja wolontariatu
q. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

§4

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a. cykliczne zjazdy Stowarzyszenia,
b. akredytację firm infobrokerskich,
c. wspieranie edukacji w zakresie infobrokeringu oraz pracy z informacją,
d. uświadamianie znaczenia zawodu infobrokera dla osób o niepełnosprawności
ruchowej,
e. organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania
wiedzy członków Stowarzyszenia,
f. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
g. badanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa,
h. prowadzenie działalności doradczej,
i. nawiązywanie współpracy międzynarodowej ze środowiskami naukowymi i
biznesowymi, celem wymiany doświadczeń.
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j. poza finansową pomoc konsumentom, których interesy zostały naruszone
przez nierzetelne działania osób świadczących usługi informacyjne

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§5

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
a. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji (wraz z pozytywną
opinią dwóch członków Stowarzyszenia, o której mowa w § 5 ust. 3 lit. b. Statutu) na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani, za ich zgodą, przez Walne Zgromadzenie na

wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
§6

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
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a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do wybieralnych władz
Stowarzyszenia,
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1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i realizowania jego celów
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek
d. uczestniczenia w walnych zgromadzeniu członków
e. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
f. pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni, chyba że
Statut stanowi inaczej.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich, obowiązani są do
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
6. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
c. wykluczenia przez Zarząd:
i. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
ii. z powodu niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, które zostanie
ocenione przez Zarząd jako utrudniające rozwój Stowarzyszenia
iii. z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
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v. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
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iv. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
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7. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje, w terminie 30 dni,
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, wnoszone za pośrednictwem
Zarządu Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w
czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§7

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz:
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
w obecności przynajmniej połowy mogących głosować członków
Stowarzyszenia.
b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić
nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje,
c. w uzasadnionych przypadkach i na poniższych (określonych w § 11 Statutu)
zasadach można przeprowadzić wybory uzupełniające do władz
Stowarzyszenia, bez konieczności zmiany składu całego organu,
d. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§8

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni
goście.
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3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd
Stowarzyszenia, jako sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
Termin, miejsce i planowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania. Jeśli na
zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie
później niż w ciągu miesiąca od daty pierwszego terminu.
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2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane przed
upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, w
drugim terminie zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu. W razie
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz okresów za jakie będą
należne i terminów w jakich będą płatne oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów
Stowarzyszenia lub jego władze,

zgłoszonych

przez

członków

j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
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l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

9. Dopuszczalne jest dokonanie zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez wysłanie
członkowi Stowarzyszenia zaproszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził
pisemną zgodę na dokonywanie wobec niego korespondencji w tej formie, podając
adres, na który korespondencja powinna być wysyłana.

ZARZĄD
§9

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów oraz dwóch
członków zarządu. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek
Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.
4. Nieudzielenie absolutorium nie jest równoznaczne z utratą mandatu członka Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA
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1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
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§ 10

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza i członka komisji rewizyjnej.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną
działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium
Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w
razie jego bezczynności
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podjęte jeżeli wszyscy członkowie Komisji
Rewizyjnej powzięli wiadomość o jej posiedzeniu.
§ 11
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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
§ 12

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, spadki, zapisy,
c.

dotacje, subwencje oraz granty osób prawnych i innych nieposiadających osobowości
prawnej,

d. dochody ze zbiórek, loterii i imprez publicznych,
e. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych
Stowarzyszenia,
f. odsetki od lokat bankowych i papierów wartościowych oraz inne dochody z operacji
finansowych,
g. wpływy z odpłatnej działalności statutowej stanowiącej działalność odpłatną pożytku
publicznego,
h. wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki
administracji publicznej,
i. dochody z kontraktów i zlecania usług;
j. zaciągania pożyczek;

k. zyski z działalności gospodarczej, o ile taka zostanie podjęta
2. Osobami upoważnionymi do wszelkich czynności związanymi z założeniem,
prowadzeniem i obsługą konta są. Członkowie Zarządu.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi

przepisami.
§ 13

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków..
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3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
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2. O podjęciu działalności gospodarczej i jej przedmiocie decyduje Walne Zgromadzenie
Członków na wniosek Zarządu.

§ 14

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, upoważnieni są Prezes
Zarządu łącznie z jednym członkiem Zarządu lub z upoważnienia Prezesa dwaj inni
członkowie Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
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3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
polskiej ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn.
zm.)

