STATUT
STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ INSTYTUT ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwane dalej Instytutem, jest
dobrowolnym stowarzyszeniem samorządów województw i samorządów powiatowych
działającym na podstawie ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie
powiatowym oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
§2
Terenem działania Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą Instytutu jest miasto Kraków.
§4
Celami Instytutu są w szczególności:
a) wspieranie idei samorządu regionalnego i lokalnego,
b) wspieranie idei rozwoju regionalnego i lokalnego,
c) obrona wspólnych interesów samorządów województw i samorządów powiatowych
należących do Instytutu,
d) wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich,
e) wspieranie działań poprawiających jakość i warunki życia na obszarach wiejskich,
f) podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju
obszarów wiejskich,
g) podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz promocji środowiska naturalnego,
h) podejmowanie działań mających na celu popularyzację i rozwijanie produkcji
wyrobów regionalnych,
i) podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i ich
mieszkańców,
j) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
§5
Instytut realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) motywowanie specjalistów do stałej wymiany doświadczeń, prowadzenia badań
zorientowanych
na
opracowanie
unikatowych/innowacyjnych
rozwiązań
wpływających na rozwój obszarów wiejskich,
b) popularyzowanie dokonań naukowych i badawczych dotyczących obszarów
wiejskich, zachęcanie do ich praktycznego wykorzystania,
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c) utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z instytucjami naukowymi,
samorządami województwa, samorządami powiatowymi i innymi podmiotami
o podobnym celu działania,
d) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na społecznogospodarczy rozwój obszarów wiejskich,
e) opracowywanie i tworzenie programów, których wdrożenie przyczyni się do rozwoju
obszarów wiejskich,
f) popularyzowanie wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań wpływających na
rozwój obszarów wiejskich,
g) prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej o problematyce dotyczącej
Instytutu i jego członków,
h) współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym celu
działania.
ROZDZIAŁ II
Członkowie Instytutu oraz ich prawa i obowiązki
§6
1. Członkami Instytutu mogą być samorządy województw i samorządy powiatowe z obszaru
Rzeczypospolitej Polskiej w pełni akceptujące cele Instytutu.
2. Warunkiem ubiegania się o członkostwo w Instytucie jest podjęcie przez radę powiatu lub
sejmik województwa stosownej uchwały o przystąpieniu do Instytutu.
3. Członków Instytutu przyjmuje Zarząd Instytutu w drodze uchwały.
4. Od decyzji odmownej Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego zebrania
członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść
w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
§7
Każdy członek Instytutu ma obowiązek:
a) brać udział w realizacji celów Instytutu,
b) udzielać pomocy władzom Instytutu w realizacji ich zadań statutowych,
c) stosować się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Instytutu,
d) płacić terminowo składki członkowskie oraz realizować zdeklarowane świadczenia,
e) dbać o dobre imię Instytutu, przyczyniając się do wzrostu jego znaczenia.

§8
Członkowie Instytutu uczestniczą w pracach władz Instytutu za pośrednictwem swoich
przedstawicieli.

§9
Każdy przedstawiciel ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Instytutu,
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b) zgłaszać wnioski i opinie do władz Instytutu, we wszystkich sprawach dotyczących
Instytutu,
c) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Instytutu.
§ 10
1. Członkostwo w Instytucie ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Instytutu na mocy stosownej uchwały organu
stanowiącego,
b) pozbawienia członkostwa na mocy uchwały Zarządu Instytutu w przypadku
nieprzestrzegania postanowień statutu, w tym w szczególności w przypadku
nieuiszczania składek członkowskich przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy,
c) rozwiązania Instytutu.
2. W przypadku dobrowolnego wystąpienia z Instytutu, o którym mowa w ust. 1 lit. a),
utrata członkostwa następuje z chwilą doręczenia Zarządowi Instytutu stosownej uchwały
organu stanowiącego. Fakt wystąpienia z Instytutu potwierdza uchwała Zarządu Instytutu
o charakterze deklaratywnym.
3. Zamiar dobrowolnego wystąpienia z Instytutu powinien być zgłoszony pisemnie
Zarządowi Instytutu z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
4. Od uchwały Zarządu Instytutu w sprawie pozbawienia członkostwa, o której mowa w ust.
1 lit. b), przysługuje prawo odwołania się do Walnego zebrania członków, którego
uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 30 dni
od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

ROZDZIAŁ III
Władze Instytutu
§ 11
Władzami Instytutu są:
a) Walne zebranie członków,
b) Zarząd Instytutu,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 12
1. Walne zebranie członków, zwane dalej Walnym zebraniem, jest organem stanowiącym
Instytutu.
2. Zarząd Instytutu, zwany dalej Zarządem, jest organem wykonawczym Instytutu.
3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Instytutu.

§ 13
1. Kadencja władz Instytutu pochodzących z wyboru odpowiada kadencji organów
stanowiących samorządów województw i samorządów powiatowych, z zastrzeżeniem
zapisu ust. 2.
2. Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu.
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3. Posiedzenie Walnego zebrania w sprawie wyboru prezesa Zarządu, członków Zarządu
i członków Komisji Rewizyjnej zwoływane jest w terminie do trzech miesięcy od dnia
ogłoszenia wyników wyborów do organów stanowiących.

§ 14
1. Członkowie Instytutu są reprezentowani na Walnym zebraniu przez swoich
przedstawicieli, każdy członek przez 2 przedstawicieli.
Wyboru przedstawicieli dokonuje odpowiedni organ wykonawczy samorządów
województw i samorządów powiatowych
2. Każdy z przedstawicieli każdego z członków ma prawo do jednego głosu w Walnym
zebraniu.
§ 15
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Instytutu.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego zebrania należą sprawy nie zastrzeżone do
kompetencji innych władz Instytutu, a w szczególności:
a) kształtowanie działalności statutowej i kierunków działania Instytutu,
b) uchwalanie statutu Instytutu, regulaminu obrad Walnego zebrania i dokonywanie
w nich zmian,
c) wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, członków
Komisji Rewizyjnej oraz członków Rady Naukowej i Rady Gospodarczej,
d) uchwalanie budżetu Instytutu,
e) uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, opłat od
członków i innych świadczeń,
f) przyjmowanie sprawozdań prezesa Zarządu z działalności Zarządu i wykonania
budżetu, zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
g) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek,
emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
h) ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań, do których zaciągania upoważniony
jest Zarząd,
i) ustanawianie zasad co do sposobu użytkowania i zarządzania majątkiem Instytutu,
j) rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Instytutu
oraz w sprawie pozbawienia członkostwa w Instytucie,
k) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Instytutu, wybór likwidatora Instytutu
oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku Instytutu po przeprowadzonej
likwidacji,
l) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Naukowej i Rady
Gospodarczej,
m) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do krajowych i międzynarodowych
organizacji oraz wystąpienia z nich,
n) podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Instytutu.
§ 16
Walne zebrania obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Strona 4 z 10

§ 17
1. Posiedzenie zwyczajne Walnego zebrania zwołuje prezes Zarządu nie rzadziej niż 2 razy
w roku. Termin, miejsce i projekt porządku posiedzenia obrad ustala Zarząd.
2. Posiedzenie Walnego zebrania otwiera prezes Zarządu lub upoważniona przez niego
osoba, po czym następuje wybór przewodniczącego obrad.
§ 18
1. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego zebrania zwołuje prezes Zarządu z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej 1/2 przedstawicieli na Walne zebranie.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego zebrania zwołuje się nie później niż w terminie
jednego miesiąca od dnia otrzymania pisemnego wniosku od podmiotu, o którym mowa
w ust. 1 lit. a) albo b).
3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego zebrania obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 19
1. Zaproszenia na posiedzenie Walnego zebrania dostarczane są w formie pisemnej
najpóźniej na 14 dni przed datą odbycia posiedzenia zwyczajnego i na 7 dni przed datą
odbycia posiedzenia nadzwyczajnego
2. Do zaproszenia powinny być dołączone: proponowany porządek obrad i materiały
dotyczące tego porządku.
3. W posiedzeniu Walnego zebrania uczestniczą przedstawiciele członków Instytutu.
W obradach mogą też uczestniczyć inne osoby zaproszone przez prezesa Zarządu, bez
prawa głosu.
§ 20
Walne zebranie jest ważne w przypadku udziału co najmniej połowy wszystkich
przedstawicieli członków Instytutu.
§ 21
1. Uchwały Walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
z wyjątkiem uchwał dotyczących:
a) zmiany Statutu Instytutu, do czego wymagana jest bezwzględna większość głosów,
b) rozwiązania Instytutu, do czego wymagana jest większość 2/3 głosów, w obecności
co najmniej 2/3 wszystkich przedstawicieli członków Instytutu.
2. Dla wyboru i odwołania prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji
Rewizyjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów, oddanych w głosowaniu
tajnym.
3. Szczegółowy tryb i sposób głosowania określa regulamin uchwalony przez Walne
zebranie.
§ 22
1. Walne zebranie może powołać Radę Naukową, jako organ doradczy Instytutu.
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2. Rada Naukowa składa się z nie więcej niż 15 członków, wybieranych spośród osób,
których wiedza, autorytet i doświadczenie naukowe i zawodowe są istotne i przydatne ze
względu na działalność Instytutu.
3. Do zadań Rady Naukowej należy:
a) doradzanie Zarządowi w kwestii wytyczania kierunków rozwoju obszarów wiejskich,
b) wspieranie Zarządu w realizacji celów Instytutu,
c) zgłaszanie inicjatyw i propozycji dotyczących przedmiotu działalności Instytutu.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Naukowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie,
Komisji Rewizyjnej, z członkostwem w Radzie Gospodarczej ani ze stosunkiem pracy
z Instytutem.
5. Członkostwo w Radzie Naukowej ustaje na skutek:
a) odwołania przez Walne zebranie,
b) rezygnacji z funkcji, po jej przyjęciu przez Walne zebranie,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci.
6. Szczegółowy tryb i sposób działania Rady Naukowej określi regulamin uchwalony przez
Walne zebranie.
§ 23
1. Walne zebranie może powołać Radę Gospodarczą, jako organ opiniodawczo-doradczy
Instytutu.
2. Rada Gospodarcza składa się z nie więcej niż 15 członków, wybieranych spośród osób,
których wiedza, doświadczenie oraz znajomość problemów społecznych i gospodarczych
są istotne i przydatne ze względu na działalność Instytutu.
3. Do zadań Rady Gospodarczej należy:
a) doradzanie Zarządowi w kwestii wytyczania kierunków rozwoju przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich,
b) wyrażanie opinii dotyczących potrzeb i sposobów rozwiązania problemów
gospodarczych na obszarach wiejskich,
c) opiniowanie oraz konsultowanie innych spraw zgłoszonych przez członków Instytutu,
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Gospodarczej z pełnieniem funkcji w Zarządzie,
Komisji Rewizyjnej, z członkostwem w Radzie Naukowej ani ze stosunkiem pracy
z Instytutem.
5. Członkostwo w Radzie Gospodarczej ustaje na skutek:
a) odwołania przez Walne zebranie,
b) rezygnacji z funkcji, po jej przyjęciu przez Walne zebranie,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci.
6. Szczegółowy tryb i sposób działania Rady Gospodarczej określi regulamin uchwalony
przez Walne zebranie.
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§ 24
1. Zarząd Instytutu składa się z 5 członków: z prezesa Zarządu, wiceprezesa Zarządu oraz
trzech członków Zarządu, wybranych przez Walne zebranie spośród przedstawicieli
członków Instytutu.
2. Prezes Zarządu reprezentuje Instytut na zewnątrz.
§ 25
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) rezygnacji z funkcji, po jej przyjęciu przez Walne zebranie,
b) utraty mandatu przedstawiciela na Walne zebranie,
c) odwołania przez Walne zebranie,
d) śmierci.
§ 26
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, Walne zebranie dokonuje na
najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających, na zasadach określonych w § 24 ust. 1.

§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
a) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Instytutu, zgodnie z celami
Instytutu i przepisami prawa,
b) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Instytutu oraz
w sprawie pozbawienia członkostwa w Instytucie,
c) wykonywanie uchwał Walnego zebrania,
d) przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Walnego zebrania,
e) ustalanie terminu, miejsca i projektu porządku obrad Walnego zebrania, z wyjątkiem
pierwszego Walnego zebrania, którego miejsce i termin ustala Zebranie
Założycielskie,
f) opracowanie projektu regulaminu obrad Walnego zebrania,
g) opracowanie projektu regulaminu pracy Zarządu,
h) przyjęcie regulaminu pracy Biura Instytutu,
i) podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
j) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Instytutu,
k) przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej
przez Walne zebranie,
l) wykonywanie budżetu Instytutu.

§ 28
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech
członków Zarządu, w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
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§ 29
Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją.
§ 30
1. Dla realizacji celów statutowych Instytutu tworzy się Biuro Instytutu.
2. Dla realizacji celów statutowych Instytut może zatrudniać pracowników.
3. Zadania, kompetencje oraz wewnętrzną organizację Biura określa regulamin, o którym
mowa w § 27 lit. h).
§ 31
1. Dyrektor Biura Instytutu organizuje Biuro Instytutu i kieruje jego pracami.
2. Prezes Zarządu wykonuje czynności pracodawcy dla pracowników Biura Instytutu.
3. Pracownikiem Biura Instytutu nie może być przedstawiciel członka Instytutu.
§ 32
1. Walne zebranie wybiera z grona przedstawicieli członków Instytutu trzyosobową Komisję
Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani członkowie Zarządu.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola zgodności działań władz Instytutu ze statutem Instytutu i uchwałami
Walnego zebrania,
b) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.
c) opracowanie projektu regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) rezygnacji z funkcji, po jej przyjęciu przez Walne zebranie,
b) utraty mandatu przedstawiciela na Walne zebranie,
c) odwołania przez Walne zebranie,
d) śmierci.
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej, Walne zebranie
dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających, na zasadach określonych
w ust. 1.

ROZDZIAŁ IV
Majątek i gospodarka finansowa Instytutu
§ 33
1. Instytut prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez
Walne zebranie w terminie do 31 marca danego roku budżetowego.
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2. Do czasu uchwalenia budżetu Instytut prowadzi gospodarkę finansową w oparciu
o projekt budżetu przyjęty przez Zarząd.
§ 34
1. Majątek Instytutu tworzą:
a) nieruchomości i ruchomości będące własnością Instytutu,
b) inne prawa majątkowe,
c) środki pieniężne.
2. Majątek Instytutu powstaje z następujących źródeł:
a) ze składek członkowskich,
b) z dochodów z własnej działalności Instytutu,
c) z darowizn, spadków i zapisów na rzecz Instytutu,
d) dochodów z majątku Instytutu,
e) ofiarności publicznej.
§ 35
Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności uchwala Walne zebranie.

§ 36
1. Oświadczenie woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Instytut zaciąga
zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy dwóch członków
Zarządu, działających łącznie, w tym podpis prezesa Zarządu lub wiceprezesa Zarządu.
2. Zarząd może upoważnić na mocy uchwały dyrektora Biura Instytutu do składania
oświadczeń woli jednoosobowo w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Instytutu, w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu.
3. Do skuteczności zaciągnięcia zobowiązania majątkowego potrzebna jest kontrasygnata
głównego księgowego.
§ 37
1. Dochody uzyskane z prowadzonej działalności przeznaczone są wyłącznie na realizację
celów statutowych Instytutu.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Instytutu ustala zgodnie z obowiązującymi
przepisami Zarząd.

ROZDZIAŁ V
Rozwiązanie Instytutu
§ 38
Uchwałę o rozwiązaniu Instytutu może podjąć Walne zebranie tylko wtedy, gdy w tym celu
zostało zwołane.
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§ 39
1. Rozwiązanie Instytutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby
przedstawicieli członków Instytutu, w obecności co najmniej 2/3 wszystkich
przedstawicieli członków Instytutu.
2. Uchwała o rozwiązaniu Instytutu określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia majątku
Instytutu.
ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego w dniu 5 lutego 2018 r.
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