
 

Statut 

Kapituły „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” 

tekst jednolity na dzień 26 maja 2017 r. 

       

 

§ 1 

1. Kapituła wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu” działa przy Stowarzyszeniu na Rzecz 

Promocji Dolnego Śląska, organizatorze tego przedsięwzięcia. 

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

zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, postępowania zmierzającego do wyłonienia 

laureatów. 

3.     Kapituła przyznaje „Dolnośląski Klucz Sukcesu” corocznie. 

§ 2 

1. W skład Kapituły wchodzą: 

a. przewodniczący, 

b. trzech wiceprzewodniczących, 

c. do dwunastu członków, 

d. sekretarz. 

2. Przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących Kapituły wybiera Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.  Członków Kapituły zaprasza 

przewodniczący Kapituły po konsultacjach z wiceprzewodniczącymi. 

3. Kadencja składu Kapituły trwa dwa lata. 

4. Jeżeli w Statucie jest mowa o członkach Kapituły należy przez to rozumieć osoby   

wymienione w ustępie 1. 

§ 3 

Uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej 

członków. 

§ 4 

1. Posiedzenia Kapituły zwołuje i prowadzi przewodniczący lub wskazany przez niego jeden z 

wiceprzewodniczących Kapituły. 

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

terminem. 



3. Przewodniczący kapituły może projekt uchwały Kapituły Dolnośląskiego Klucza Sukcesu 

przesłać członkom w drodze internetowej i po otrzymaniu zgody co najmniej połowy członków 

uchwała, po podpisaniu przez Przewodniczącego, wchodzi w życie. 

4. Tryb określony w pkt. 3 nie dotyczy uchwał dotyczących wyłonienia kandydatur.  

§ 5 

Sekretarz Kapituły jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie posiedzeń Kapituły oraz kieruje 

pracami związanymi z przeprowadzeniem uroczystego wręczania Dolnośląskich Kluczy Sukcesu. 

§ 6 

1. Kapituła wyłania laureatów w kategoriach przyjętych uchwałą Kapituły. 

2. Kapituła może przyznawać dodatkowe „Dolnośląskie Klucze Sukcesu”. W liczbie nie większej 

niż dwa, za osiągnięcia lub działania promujące Dolny Śląsk. 

3. Kapituła jest uprawniona także do honorowania osób i instytucji specjalnymi dyplomami za 

działalność na rzecz integracji mieszkańców Dolnego Śląska lub za nawiązanie współpracy z 

innymi regionami w kraju i za granicą. 

§ 7 

1. Przewodniczący Kapituły określa corocznie: 

a. termin zgłaszania kandydatur, 

b. termin, do którego Kapituła podejmie uchwałę w sprawie laureatów. 

2.  Przewodniczący Kapituły uzgadnia z prezesem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji 

Dolnego Śląska datę i miejsce ogłoszenia i wręczenia wyróżnień laureatom. 

§ 8 

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: 

a. wojewoda, marszałek, samorządy terytorialne, 

b. samorządy zawodowe i podmioty prawne działające na Dolnym Śląsku, 

c. redakcje gazet, radia i telewizji oraz media internetowe, 

d. fundacje i stowarzyszenia, 

e. członkowie Kapituły. 

2. Zgłoszeń dokonywać mogą także podmioty zainteresowane uzyskaniem „Dolnośląskiego Klucza 

Sukcesu”. Podmioty te dokonując zgłoszenia zobowiązane będą do wpłacenia na konto 

Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska opłaty, której wysokość określa Kapituła. 

 

 

 



 

§ 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. 

§ 10 

1. Kapituła na posiedzeniu rozpatruje zgłoszone kandydatury i wskazuje laureatów w 

poszczególnych kategoriach. 

2. Na wniosek członków Kapituły mogą być też przyznane Klucze, nie więcej niż dwa rocznie,  

o których mowa w § 6 ust. 2 oraz dyplomy, o których mowa w § 6 ust. 3 Statutu.    

 

§ 11 

1. Posiedzenia Kapituły odbywają się z wyłączeniem jawności. 

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

wyłanianiem laureatów Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. 

3. Jedynie przewodniczący Kapituły, a z jego upoważnienia wiceprzewodniczący i sekretarz, 

upoważnieni są do udzielania informacji o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. 

 


