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STATUT 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę Stowarzyszenie 

Krotochwile. 

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Krotochwile. 

 

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krotoszyn. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 4 

Celem Stowarzyszenia jest: 

a) działanie na rzecz rozwoju kultury poprzez jej upowszechnianie oraz 

wspieranie inicjatyw kulturalnych, 

b) działanie na rzecz promocji kultury oraz promocji dorobku kulturalnego, 

c) aktywizacja środowisk twórców kultury, 

d) aktywizacja środowisk dziecięcych, młodzieżowych, osób dorosłych i seniorów 

w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury, 

e) popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury, 

f) działanie na rzecz zwiększenia aktywności obywatelskiej, 

g) animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup 

społecznych i sąsiedzkich, 

h) umożliwienie jak najszerszej grupie odbiorców i uczestników kultury kontaktu ze 
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sztuką i kulturą, 

i) rozwój i upowszechnianie sztuki współczesnej, 

j) działanie na rzecz lokalnej historii i dawnych społeczności. 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a) organizowanie spotkań, prelekcji, seminariów lub warsztatów, 

b) organizowanie wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, innych imprez   

lub występów artystycznych, 

c) organizowanie wyjazdów, plenerów lub wymian dziecięcych, młodzieżowych, 

osób dorosłych i seniorów, 

d) organizowanie przedstawień lub happeningów, 

e) organizowanie pokazów filmowych, 

f) wspieranie, finansowe lub rzeczowe, wszelkich zorganizowanych 

lub niezorganizowanych grup artystycznych, 

g) współpraca z wolontariuszami zrzeszonymi przy stowarzyszeniu, 

h) współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, 

i) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji      

i sądów, 

j) wspieranie działań zmierzających do rozwoju regionu, wspólne pozyskiwanie 

funduszy na finansowanie działań statutowych Stowarzyszenia. 

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań 

publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako 

odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa1. 

 

 

Rozdział III 

Członkostwo 

 

§ 6 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych 

                                                            
1 Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2016 z dnia 01.02.2016 r. o zmianie statutu. 
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b) wspierających 

c) honorowych 

 

§ 7 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, zarówno 

posiadająca obywatelstwo polskie, jak i cudzoziemiec. Warunkiem przystąpienia do 

Stowarzyszenia jest akceptacja celów działania oraz zobowiązanie do przestrzegania 

Statutu Stowarzyszenia złożone w formie pisemnej (deklaracja członkowska)  

i uzyskanie akceptacji Zarządu. 

 

§ 8 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

decyzji Zarządu. 

 

§ 9 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek minimum  

5 członków Stowarzyszenia. 

 

§ 10 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek. 
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§ 11 

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. 

 

§ 12 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b) wykluczenia przez Zarząd: 

a. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz 

Stowarzyszenia, 

b.  z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

c. z powodu następujących po sobie trzech nieobecności na Walnym 

Zgromadzeniu Członków lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Członków, 

d. z powodu nieopłacenia składek za okres minimum 2 lat, 

c) na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów, 

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

e) śmierci członka 

f) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu 

przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego 

Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 13 
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Władzami stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 14 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

 

§ 15 

Wybór do władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 16 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, chyba, że 

dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

2. Uchwała o zmianie statutu Stowarzyszenia jest podejmowana większością  

2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków uprawnionych  

do głosowania. 

3. Głosowanie jest jawne, o ile 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania nie 

zażąda inaczej. 

 

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na 1 rok przez 

Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i miejscu Zgromadzenia Zarząd powiadamia 

pisemnie wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem 

Zgromadzenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie  

z inicjatywy Zarządu, na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  lub  pisemny  wniosek  co 
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najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia złożony do 

Zarządu. Do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stosuje 

się odpowiednio §17 pkt. 4. 

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

b) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów działania 

Stowarzyszenia, 

c) uchwalanie zmian statutu, 

d) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze, 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku, 

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, 

 

§ 18 

1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie 

z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. 

2. Zarząd składa się minimalnie z 3, maksymalnie 5 osób. 

3. Zarząd składa się z: Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. Sekretarz i Skarbnik 

pełnią również funkcję Wiceprezesów. Pozostali członkowie Zarządu, o ile zostaną 

wybrani, pełnią funkcję Członka Zarządu. 

4. Do podejmowania uchwał Zarządu wymagane są: 

a) w przypadku Zarządu złożonego z 3 osób: co najmniej 2 osoby, w tym Prezes, 

b) w przypadku Zarządu złożonego z minimum 4, maksymalnie 5 osób: co najmniej  

3 osoby, w tym Prezes. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  

4 razy w roku. 

6. Odwołanie członków Zarządu przed upływem kadencji może odbyć się w trakcie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego na wniosek 
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Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

7. W razie zmniejszenia składu Zarządu w czasie trwania kadencji z przyczyn innych  

niż  wskazane w §18 pkt. 6  uzupełnienie składu może nastąpić: 

a) w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie 

można powołać nie więcej niż jedną osobę, 

b) w przypadku konieczności powołania więcej niż 1 osoby Komisja Rewizyjna 

zwołuje w ciągu 21 dni od daty ustąpienia części lub całego Zarządu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które dokonuje wyboru nowych 

członków Zarządu. 

 

§ 19 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

c) realizacja zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Członków rocznych 

planów działania, 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

g) przyjmowanie i skreślanie członków, 

h) ustalanie wysokości składek członkowskich2 

 

§ 20 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna w zakresie sprawowanej kontroli jest niezależna od Zarządu 

i nie podlega mu w żadnym zakresie. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego oraz członków Komisji 

Rewizyjnej. 

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać Członek Stowarzyszenia, który spełni 

następujące wymogi: 

a) nie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia, 

b) nie pozostaje z członkami Zarządu w relacji stosunku podległości służbowej. 

                                                            
2 Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2016 z dnia 01.02.2016 r. o zmianie statutu. 
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5. W razie zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 

pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej 

niż dwóch członków organu. W innym przypadku wyboru może dokonać 

wyłącznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. 

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola działalności Stowarzyszenia, 

b) składanie sprawozdania z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, 

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej 

działalności. 

 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 21 

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się: 

a) składki członkowskie, 

b) spadki, darowizny i zapisy, 

c) dochody z własnej działalności statutowej, 

d) dochody z ruchomości i nieruchomości będących własnością lub  

w użytkowaniu Stowarzyszenia, 

e) dotacje i środki z ofiarności publicznej. 

2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd. 

 

§ 22 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli  

w sprawach majątkowych oraz do ważności innych pism i dokumentów wymagany 
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jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa3. 

 

Rozdział VI 

Sprawozdawczość 

 

§ 23 

Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

 

§ 24 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku 

obrotowego sporządzić i złożyć Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia za rok obrotowy oraz sprawozdanie z merytorycznej działalności 

Stowarzyszenia w tym okresie. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie 

merytoryczne z działalności Stowarzyszenia winno być zatwierdzone przez  Walne   

Zgromadzenie   Członków   nie   później   niż   w   ciągu   3   miesięcy    

od zakończenia roku obrotowego, po uzyskaniu opinii Komisji w formie uchwały. 

 

 

Rozdział VII 

Likwidacja Stowarzyszenia 

 

§ 25 

1. Uchwałę w sprawie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 

Członków większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

2. Walne Zgromadzenie Członków określa w uchwale także przeznaczenie majątku 

Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienie końcowe 

 

                                                            
3 Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2016 z dnia 01.02.2016 r. o zmianie statutu. 
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§ 26 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

Prawa o stowarzyszeniach. 


