
Tekst ujednolicony 
27 lutego 2015 r. 

STATUT

Kapituły „Dolnośląski Klucz Sukcesu”

I — Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Kapituła  wyróżnienia  „Dolnośląski  Klucz  Sukcesu”  jest  powołana  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz

Promocji Dolnego Śląska.

2. Zadaniem  Kapituły  „Dolnośląski  Klucz  Sukcesu”  (zwanej  dalej,  w  Statucie  Kapitułą)  jest

przeprowadzanie,  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego  Statutu,  postępowania  zmierzającego  do

wyłonienia laureatów i nominatów wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu”.

3. Kapituła  przyznaje  „Dolnośląski  Klucz  Sukcesu”  corocznie,  nie  później  niż  do  końca  pierwszego

półrocza, za rok ubiegły, najlepszym podmiotom prawnym i osobom fizycznym w kategoriach określonych

w niniejszym Statucie.

§ 2.

1. W skład Kapituły wchodzą:

a) przewodniczący,

b) trzej wiceprzewodniczący,

c) do piętnastu członków, 

d) sekretarz.

2. Kadencja składu Kapituły wynosi 2 lata.

3. Jeżeli w Statucie jest mowa o członkach Kapituły, należy przez to rozumieć osoby wymienione w ust. 1

§ 3.

1. Kapituła  podejmuje  uchwały  w  składzie  określonym  uchwałą  Walnego  Zebrania  Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

2. Uchwały Kapituły zapadają w obecności co najmniej połowy członków zwykłą większością głosów.

3. Uchwała w sprawie ustalenia listy laureatów w poszczególnych kategoriach zapada w głosowaniu tajnym.

§ 4.

1. Posiedzenia  Kapituły  zwołuje  i  prowadzi  przewodniczący  lub  —  na  pisemne  polecenie

przewodniczącego — jeden z wiceprzewodniczących Kapituły.

2. Członkowie Kapituły powinni być zawiadomieni o posiedzeniu co najmniej na 7 dni przed terminem.

Zawiadomienie  musi  zawierać  proponowany  porządek  obrad,  projekty  uchwał  oraz  inne  dokumenty

niezbędne dla podjęcia uchwał.

3. Sekretarz Kapituły jest odpowiedzialny za wykonanie postanowień ust. 2.
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4.  Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej

połowy członków.  

II — Kategorie wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu”

§ 5.

1. Kapituła wyłania laureatów w następujących kategoriach:

1) Największa osobowość w promocji regionu;  

2) Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością lokalną i organizacjami 

pozarządowymi;

3) Najbardziej gospodarna gmina wiejska;

4) Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska;

5) Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa;

6) Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna; 

7) Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna;

8) Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, przedsięwzięcie turystyczne lub organizator 

masowych imprez rekreacyjnych.

2. Kapituła może przyznawać dodatkowe „Dolnośląskie Klucze Sukcesu”, w liczbie nie większej niż dwa,

za osiągnięcia lub działania promujące Dolny Śląsk. 

III — Procedura przyznawania wyróżnień

§ 6.

Kapituła uchwałą określa corocznie:

1) termin zgłaszania kandydatur,

2) datę zakończenia wstępnej weryfikacji zgłoszeń,

3) termin,  do  którego  Kapituła  podejmuje  uchwałę  zawierającą  listę  laureatów  i  nominatów  do

nagrody,

4) warunki, które muszą spełniać kandydaci,

5) kryteria stosowane przez Kapitułę przy przyznawaniu wyróżnienia.

§ 7.
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Przewodniczący Kapituły uzgadnia z przewodniczącym Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia datę

i miejsce ogłoszenia listy laureatów.

§ 8.

1.  Zgłoszenia  kandydatów  mogą  składać  osoby  fizyczne  i  prawne  wypełniając  udostępnione  przez

Sekretarza Kapituły formularze.

2. Członkowie Kapituły są upoważnieni także do składanie kandydatów na zasadach określonych w pkt. 1.

§ 9.

1. W pierwszym etapie, trwającym do zakończenia wstępnej weryfikacji zgłoszeń, postępowanie toczy się

w sekretariacie Kapituły.

2. Sekretarz Kapituły odpowiada za zarejestrowanie wniosków, sprawdzenie, czy wpłynęły w terminie  

i dokonane zostały przez podmioty uprawnione.

3. Sekretarz  Kapituły  może  wszcząć  postępowanie  sprawdzające  prawdziwość  danych  zawartych  

w drukach zgłoszeń i deklaracjach.

§ 10.

1. Po  dokonaniu  czynności  określonych  w  §  9  sekretarz  przekazuje  dokumentację  dotyczącą

poszczególnych kategorii właściwym członkom Kapituły.

2. Po  zapoznaniu  się  z  dokumentacją  członkowie  Kapituły  odpowiedzialni  za  konkretną  kategorię

rekomendują Kapitule od 2 do 4 nominatów do wyróżnienia.

3. Członkowie Kapituły odpowiedzialni za rekomendacje mają prawo:

1) występowania do podmiotów zgłaszających lub zgłoszonych o dodatkowe informacje,

2) zwracania się do ekspertów w celu zaciągnięcia ich opinii.

4. Rekomendacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są przewodniczącemu Kapituły.

5. Na wniosek odpowiedzialnych za poszczególne kategorie członków Kapituły sekretarz Kapituły zwraca

się do właściwej instytucji samorządu gospodarczego i terytorialnego z prośbą o niezbędne opinie.

6. Członkowie  Kapituły  odpowiedzialni  za  rekomendacje  składają  Kapitule  sprawozdanie  ze  swojej

działalności i przedstawiają charakterystykę nominatów.

§ 11.

1. Posiedzenia Kapituły odbywają się z wyłączeniem jawności.

2. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania dyskrecji w sprawach związanych z wyłanianiem

kandydatów, nominatów i laureatów „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”.
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3. Jedynie  przewodniczący Kapituły,  a  z  jego  upoważnienia  wiceprzewodniczący i  sekretarz  Kapituły

upoważnieni są do udzielania informacji o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 12.

1. Laureaci otrzymują „Dolnośląski Klucz Sukcesu”, którego wzór zatwierdza Kapituła.

2. Nominaci otrzymują dyplom Kapituły.

§ 13.

Kapituła może przyznawać także dyplom uznania dla podmiotów prawnych, instytucji i osób fizycznych,

zarówno krajowych jak i zagranicznych, których działalność w istotny sposób przyczyniła się do kreowania

pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska.
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