Statut
Stowarzyszenia…………………………………………………………………
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie………………………………………………….
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 dnia kwietnia 1989 r. – Prawo o
Stowarzyszeniach/ Dz. U. z 2001r., nr 79, poz. 855 ze zm.)/ i Ustawy o Pożytku
Publicznym i Wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. z późniejszymi zmianami, posiada
osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§3
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w ………….
Stowarzyszenie może tworzyć na terenie całego kraju swoje biura w celu realizacji zadań
statutowych.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji,
realizujących podobne cele oraz utrzymywać kontakty z osobami zamieszkującymi za
granicą w ramach realizacji swoich zadań statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne
Zebranie Członków zwykłą większością głosów, członków zwyczajnych biorących udział w
Walnym Zebraniu Członków.
3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka
nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita
Polska jest stroną.
§5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Cele stowarzyszenia to:
1) Praca dydaktyczna z młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze
środowisk wiejskich, małomiasteczkowych, społecznie zagrożonych, jak również
młodzieży niepełnosprawnej.
2) Praca z dziećmi oparta o koncepcje pedagogiki zabawy głównie w środowiskach:
wiejskim, małomiasteczkowym i w grupach integracyjnych.
3) Poszukiwanie źródeł kultury ludowej na terenie Pomorza, popularyzowanie jej i
kultywowanie w środowisku młodzieży.
4) Inspirowanie oraz tworzenie warunków do:

świadomego rozwoju intelektualnego,
aktywnego i twórczego życia w społeczności lokalnej,
budowanie nowoczesnego społeczeństwa w myśl zasad demokracji i tolerancji.
Propagowanie oraz realizację idei wychowania poprzez sztukę; wspieranie
niekonwencjonalnych działań artystycznych, promocję młodych talentów.
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę postaw społecznych
wobec osób niepełnosprawnych, walkę ze stereotypami i uprzedzeniami, pomoc w
osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej przez tę grupę społeczeństwa.
Propagowanie świadomości ekologicznej oraz idei zrównoważonego rozwoju.
Praca na rzecz osób bezpośrednio i pośrednio zagrożonych społecznym wykluczeniem ze
względu na pochodzenie, wyznanie, sytuacje prawno- ekonomiczną, sytuację życiową,
ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych, długotrwale bezrobotnych i
zagrożonych bezrobociem, bezdomnych, uchodźców, członków mniejszości
narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych i innych.
Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju.
Działania na rzecz popularyzacji oraz rozwoju opieki i rodzicielstwa zastępczego w tym
usamodzielnienia wychowanków.
-
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§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań warsztatowych i szkoleniowych o
charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
2) Współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, placówkami
naukowymi i badawczymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi i
młodzieżowymi w Polsce i za granicą w realizacji celów statutowych.
3) Prezentację efektów pracy artystycznej prowadzonej w ramach Stowarzyszenia w formie
wystaw, aukcji, przeglądów, festiwali, publikacji.
4) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej propagującej twórczość
debiutancką oraz dokumentującej doświadczenia i metody pracy stosowane w
działalności Stowarzyszenia.
5) Prowadzenie działalności informacyjnej na temat możliwości kształcenia, uczestnictwa
w szkoleniach, pobytów wolontariackich Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.
6) Gromadzenie i udostępnianie literatury polskiej i zagranicznej ze szczególnym
uwzględnieniem metodyki pracy z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi jedno- i
wielonarodowymi.
7) Zorganizowanie i prowadzenie biura.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która
złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 10
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
§ 11
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc
finansową, rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo
uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członek wspierający –
osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
§ 13
Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia
b. dbania o dobre imię Stowarzyszenia
c. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
d. regularnego opłacania składek członkowskich
§ 14
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa
członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
§ 15
Członek honorowy jest zobowiązany do:
a.popierania działalności Stowarzyszenia
b.godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz
§ 16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12
miesięcy po uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30
dni od Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie. Jeśli Statut nie
stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie
trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom przysługuje prawo
kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
§ 18
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 19
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co
cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze zawiadamiając członków pisemnie o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania Członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalenie wysokości składek członkowskich, jak i zwalnianie członków obowiązku
ich płacenia.
5. Nadawanie godności członka honorowego.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 20
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty
zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
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3.

§ 21
Zarząd jest najwyższa władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi
Zebraniami Członków.
Zarząd składa się z co najmniej trzech członków, w tym m. in. Prezesa,
Wiceprezesa i Skarbnika. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala
Walne Zebranie Członków w formie uchwały.
Ukonstytuowanie się Zarządu, w tym wybór Prezesa, Wiceprezesa i
Skarbnika, następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbywa się w
trakcie Walnego Zebrania Członków, które dokonało wyboru.
§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez
Walne Zebranie Członków.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.
9. Powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku
Stowarzyszenia funduszy do określonych zadań.
§ 23
Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie
wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz
występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

1.
2.
3.
4.

§ 24
Komisje stałe i doraźne, o których mowa w § 22 pkt. 9, Zarząd powołuje w formie
uchwały określającej liczbę członków Komisji, jej zadania i czas działania.
Członkami Komisji mogą być członkowie Stowarzyszenia jak i osoby nie będące
członkami Stowarzyszenia. Przewodniczącym Komisji jest członek Stowarzyszenia.
Przewodniczący Komisji składa Zarządowi sprawozdania z jej działalności.
Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 25

1. Fundusze na realizację określonych zadań, o których mowa w § 22 pkt. 9 Zarząd

tworzy poprzez uchwałę określającą zarazem „Regulamin Funduszu" ustalający
zasady zarządzania Funduszem i sposób jego wykorzystania.
2. Zarząd ustala osobę odpowiedzialną za zarządzanie Funduszem, której udziela
pełnomocnictwa do reprezentacji Stowarzyszenia w zakresie zarządu Funduszem.
3. Pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 Zarząd udzieli w oparciu o szczegółowy
plan finansowy Funduszu, zatwierdzony przez co najmniej 3 członków Zarządu.
4. Fundusze tworzone są z majątku Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu może określić
rodzaje wpływów Stowarzyszenia, które zasilają Fundusz.

Rozdział V
Sposób reprezentacji
§26
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we
wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis:
1. jednego członka Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania do 10.000
zł (słownie dziesięć tysięcy złotych),
2. dwóch członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej
kwoty 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych),
1. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis

jednego z członków Zarządu.
2. Dopuszcza się reprezentowanie stowarzyszenia przez nieobecnego członka zarządu

poprzez: ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego członka Zarządu lub
członka komisji rewizyjnej.
§27
Decyzję o zaciągnięciu zobowiązania majątkowego oraz udzielenia pełnomocnictwa
zarządcy Funduszu, o którym mowa w § 22 pkt. 9, podejmuje Zarząd większością co
najmniej 3 głosów.
§28
Osoby reprezentujące stowarzyszenie mają obowiązek poinformować pozostałych członków
zarządu o podjętych zobowiązaniach w terminie 7 dni od zaistniałego faktu.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§ 29
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze
składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
3. wpływy z działalności statutowej odpłatnej,

Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 30
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi
likwidację Stowarzyszenia.

