Statut
Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela „Pro Futuris”

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela „Pro Futuris”, zwane dalej
Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
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Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji

§7
Celem stowarzyszenia jest:
1. Pomoc konsumentom skarżącym się na instytucje rynku finansowego i kapitałowego, w
tym banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa finansowe i inne.
2. Pobudzanie, rozwój i organizowanie współpracy pomiędzy środowiskami lokalnymi, i
praktykami społecznymi na rzecz umacniania w Polsce społeczeństwa obywatel-skiego,
budowy kapitału społecznego; oraz rozwoju i modernizacji kraju poprzez promocję zmian
przepisów krajowych i europejskich;
3. Inne działania pro-konsumenckie: szkolenia, seminaria, petycje, wnioski do odpowiednich
organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o zmianę w przepisach na korzyść
konsumentów, konsultacje projektów tych organów, badanie oczekiwań konsumentów,
konsultacje społeczne w zakresie kwestii dotyczących praw konsumentów, badanie praktyk
rynkowych uczestników rynku kształtujących sytuację konsumentów, zbieranie i
przetwarzanie informacji o tych praktykach, opracowywanie i publikacja raportów, opinii i
wytycznych dla uczestników rynku i opinie dla ustawodawcy.
4. Wspieranie aktywności obywateli w ramach społeczeństwa obywatelskiego

§8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną działalność poprzez:
a. udział w konsultacjach społecznych proponowanych aktów prawnych;
b. realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania i ochrony praw
konsumentów;
c. występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych
d. gromadzenie i tworzenie zasobów informacji z zakresu tematyki społecznej oraz ich
promowanie;
e. inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze
systemowym w dziedzinie problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem
kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego;
f. kreowanie i realizację kampanii społecznych;
g. przygotowywanie i wydawanie publikacji, opracowań, analiz i sondaży;
h. prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym prowadzenie
szkoleń, warsztatów doradztwa, seminariów, konferencji, debat, targów;
i. działalność medialną, tj. organizowanie portali internetowych, realizowanie audycji
radiowych, telewizyjnych lub internetowych;
j. podejmowanie wspólnych działań z innymi – krajowymi i zagranicznymi –
organizacjami, instytucjami, placówkami naukowymi, w zakresie problematyki
społecznej, zwłaszcza wyznaczonej celami Stowarzyszenia;
k. monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji;
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l. organizowanie manifestacji, happeningów oraz działań o charakterze społecznym i
artystycznym;
m. organizację akcji wspierających dochodzenie praw poszkodowanych przez instytucje i
podmioty rynku finansowego w Polsce.

2. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może współdziałać z innymi podmiotami
polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także
podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji
i organizacji.
§9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji
celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
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Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia
§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna
może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§11
1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i opłaci składki. Zarząd może podjąć
uchwałę, na podstawie której deklaracje mogą być składane w formie elektronicznej. Uchwała
taka określi warunki, jakie muszą zostać spełnione dla skuteczności deklaracji składanych w
formie elektronicznej przez wysłanie maila na oficjalny adres Stowarzyszenia. Ustala się
tymczasowy adres jako traducciones@home.pl oraz andremiroire@gmail.com – docelowy
zostanie podany w komunikacie Zarządu o jego
ustanowieniu.
2) Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4) Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność I rozwój Stowarzyszenia.
6) Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek
Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia podjętej z inicjatywy własnej, albo na
wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału we wszystkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia I w realizacj jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
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3. regularnego opłacania składek
§14
1. 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.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu
b) wykluczenia przez Zarząd
-

z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz
ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

c) utraty praw
obywatelskich
na mocy
prawomocnego
wyroku
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

sądu

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu rozpoznania odwołania Członek,
którego dotyczy uchwała pozbawiająca członkostwa może korzystać z wszystkich
statutowych praw i musi przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z członkostwa
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Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
§16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§17
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania. Głosowanie może odbyć się w drodze elektronicznej przez wysłanie z wcześniej
ustalonego i przypisanego do danego członka adresu poczty elektronicznej - z zastosowaniem
elektronicznego bezpiecznego podpisu - na adres skrzynki poczty przeznaczonej do głosowań
wyłącznie w zakresie uchwał umieszczonych w porządku obrad zgodnie z wysłanym
zawiadomieniem o zgromadzeniu. Osoby, które chciałyby głosować w tym trybie, zgłoszą swój
zamiar z wyprzedzeniem, co najmniej 1 tygodnia w trybie wysłania maila na adres
Stowarzyszenia z adresu, z którego zamierzają skorzystać i który podali w Deklaracji
przystąpienia. Lista adresów e-mail będzie prowadzona w sekretariacie Stowarzyszenia w postaci
bazy. Osoby takie oddają swój głos w trybie wysłania maila o treści: „tak”, „nie”, „wstrzymuję
się” w momencie rozpoczęcia obrad do 1 godziny (60 minut po ich rozpoczęciu). Sekretarz
otwiera skrzynkę dedykowaną na głosowania tuż po zakończeniu głosowania „fizycznego”, drukuje
maile z głosami, zlicza głosy i protokołuje je o zalicza do ilości głosów oddanych. W przypadku
braku maila z głosem wcześniej zapowiedzianym, nie zostanie on zaliczony. W przypadku
technicznych problemów z odczytaniem, łącznością lub wydrukiem takich głosów, głosy takie,
pomimo ich wysłania nie będą brane pod uwagę. Problemy techniczne zostaną w takim wypadku
wpisane do protokołu Zgromadzenia, który zostanie podpisany przez Sekretarza i
Przewodniczącego na potwierdzenie ich zaistnienia. W wyżej opisany sposób uprawniony będzie
do głosowania członek dysponujący bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2. 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 trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
§18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
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Rozdział II - Walne Zebranie Członków
§19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne I nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co
pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Dopuszcza się zgłoszenie uczestnictwa w formie potwierdzenia udziału w głosowaniu przez
Internet na, co najmniej 3 dni przed Zgromadzeniem. Wówczas oprócz głosowania zwykłego
dopuszczone będą glosy w postaci e-maila wysłanego na podany adres w ciągu 24 godzin od
zamknięcia obrad. Uchwała jest ważna w przypadku przegłosowania zwykłą większością
głosów obecnych i wysłanych pocztą elektroniczną za jej przyjęciem. W przypadku równej
ilości głosów decydujący głos należy do Prezesa. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego
kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia
zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania
Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez, względu
na
liczbę obecnych członków
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Określenie głównych kierunków działania I rozwoju Stowarzyszenia,
2. Uchwalanie zmian statutu,
3. Wybór i odwoływanie Prezesa, Skarbnika i Sekretarza i Członków Zarządu,
Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia.
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Rozdział III - Zarząd
§21
1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Sekretarza I Skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Uchwały Zarządu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jego członków
zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
§22
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Organizowanie i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
Rozdział IV - Komisja Rewizyjna
§23
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisjizwołuje Przewodniczący.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jej
członków zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje
głos Przewodniczącego Komisji.
§24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z ocean działalności
Stowarzyszenia I Zarządu Stowarzyszenia,
4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
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Rozdział V - Majątek i gospodarka finansowa
§25
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody z własnej działalności
e. dochody z działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami art. 9 Statutu.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.

§26
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a. członków Stowarzyszenia i jego organów
b. pracowników Stowarzyszenia
c. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia
d. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1
pkt. a – d na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust.
1 pkt. a – d na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie
takie wynika wprost ze Statutu Stowarzyszenia
4. Zabronione jest kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a i b oraz od osób, o których mowa w
ust. 1 pkt. c i d.
§27
1. Oświadczenia woli oraz dokumenty na mocy których Stowarzyszenie zaciąga
zobowiązania materialne wobec osób trzecich, w zakresie spraw należących do zwykłego
zarządu mieniem Stowarzyszenia, muszą zawierać podpisy Prezesa oraz drugiego Członka
Zarządu
2. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem Stowarzyszenia, oraz do
czynności, z których dla Stowarzyszenia wynikałoby zobowiązanie o wartości powyżej
10.000,00 zł jednorazowo lub 10.000,00 w skali roku kalendarzowego (przy zobowiązaniach
powtarzalnych), wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków, wyrażająca zgodę na
zaciągnięcie przez Zarząd takiego zobowiązania
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Statut
Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela „Pro Futuris”
Rozdział VI - Postanowienia końcowe

§28
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością
głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§29

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami są członkowie zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie ne
wyznaczy innych likwidatorów
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą
Walnego Zgromadzenia.
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