STATUT
Stowarzyszenia
„Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie: „Akademia Rozwoju Edukacji
Kreatywnej”, dalej jest zwane „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej, którą jest Stowarzyszenie „AREK”.
3. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym,
zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

samorządnym

i

trwałym

4. Stowarzyszenie działa na podstawie:
a) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 1989 r. Nr 20, poz.
104 ze zm.),
b) niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
6. Władze Stowarzyszenia (tj. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia) mogą uchwalać regulaminy określające szczegółową organizację i sposób
ich działania.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz,
z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw, w tym
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

§3
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
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§4
1. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się znakiem graficznym (godłem), którego wzór
zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione
w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie może tworzyć partnerstwa, konsorcja lub w takich uczestniczyć
w celu pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań statutowych.
3. Stowarzyszenie może tworzyć i przystępować do innych organizacji krajowych
i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działalności, w tym spółek
prawa handlowego, fundacji i innych stowarzyszeń.

§6
1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. Terenową jednostkę
organizacyjną powołuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjęta zwykła większością
głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Uchwała, o której mowa
w zdaniu poprzednim powinna określać co najmniej:
a) organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich
wyboru lub powoływania; z zastrzeżeniem, że w skład zarządu terenowej jednostki
organizacyjnej Stowarzyszenia będzie wchodzić od 3 do 5 osób fizycznych pełniących swe
funkcje za wynagrodzeniem, które Zarząd Stowarzyszenia określa w uchwale, o której mowa
w § 6 ust. 1,
b) strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia,
c) teren działania i siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia;
d) zasady zatrudniania pracowników przez terenową jednostkę organizacyjną,
e) maksymalną wysokość zobowiązań, które terenowa
Stowarzyszenia może zaciągać w danym roku obrotowym.

jednostka

organizacyjna

2. Rozwiązanie terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia następuje w wyniku
podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy Członków Zarządu Stowarzyszenia.
3. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia prowadzi działalność na podstawie
Statutu Stowarzyszenia. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej może przyjąć
regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania.
4. Terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną po jej wpisaniu
do KRS. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może też działać jako
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
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5. Zasady
gospodarowania
majątkiem
terenowej
jednostki
organizacyjnej
Stowarzyszenia i zasady zaciągania zobowiązań przez terenową jednostką
organizacyjną Stowarzyszenia, w tym jej roczny budżet, określa Zarząd
Stowarzyszenia w uchwale podejmowanej zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych Członków Zarządu (kworum), a w
przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Uchwała,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w sprawie budżetu na dany rok obrotowy
terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, powinna być podejmowana do
dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok obrotowy, którego ma dotyczyć dana
uchwała.
6. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może być reprezentowana przez
Prezesa Zarządu tej jednostki działającego samodzielnie albo przez dwóch Członków
Zarządu tej jednostki działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w
imieniu terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia upoważnieni są:
samodzielnie Prezes Zarządu tej jednostki albo dwaj Członkowie Zarządu tej jednostki
działający łącznie.
7. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może zaciągać zobowiązania
zgodnie z zasadami reprezentacji opisanymi w ust. 5 powyżej do wysokości
określonej każdorazowo w uchwale, o której mowa w ust. 4 powyżej.
8. Umowy z Członkami Zarządu i z Członkami innych organów terenowej jednostki
organizacyjnej Stowarzyszenia mogą być zawierane przez Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia działającego samodzielnie lub przez dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
9. Rok obrotowy terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia jest rokiem
kalendarzowym i kończy się w dniu 31 grudnia.

§7
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§8
1. Cele Stowarzyszenia są następujące:
a) wspieranie edukacji i nauki przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej oraz
wspomaganie w działaniu uczelni wyższych;
b) wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i nauki;
c) poprawa jakości kształcenia;
d) wspieranie nowoczesnych form edukacji, innowacyjności, przedsiębiorczości
i kreatywności;
e) świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
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f) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
g) działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
h) działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
i) działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania;
j) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
k) działalność na rzecz propagowania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
l) działalność mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
m) działalność mająca na celu propagowanie i rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
n) działalność mająca na celu propagowanie i rozwój turystyki i krajoznawstwa;
o) działalność mająca na celu promocję i organizację wolontariatu;
p) działalność mają ca na celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
I. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:
• działalności organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z),
• działalności organizacji profesjonalnych (94.12.Z),
• działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z),
• pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej
(88.99.Z),
• działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
• działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (90 02.Z),
• artystycznej i literackiej działalności twórczej (90.03.Z),
• działalności obiektów kulturalnych (90.04.Z),
• działalności obiektów sportowych (93.11.Z),
• pozostałej działalności związanej ze sportem (93.19.Z),
• pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (93.29.Z),
• badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (72 20.Z),
• wydawania książek (58.11.Z),
• wydawania gazet (58.13.Z),
• pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z),
• działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z),
• działalności związanej z projekcją filmów (59.14.Z),
• działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
• działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
• pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (96.09.Z),
• artystycznej i literackiej działalności twórczej (90.03.Z),
• działalności obiektów kulturalnych (90.04.Z),
• działalności obiektów sportowych (93.11.Z),
• działalności klubów sportowych (93.12.Z),
• pozostałej działalności związanej ze sportem (93.19.Z),
• pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (93.29.Z),
• opieki dziennej nad dziećmi (88.91.Z),
• wychowania przedszkolnego (85.10.Z),
• szkół podstawowych (85.20.Z),
• liceów ogólnokształcących (85.31.B),
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techników (85.32.A),
szkół policealnych (85.41.Z),
szkół wyższych (85.42.B),
pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych
(85.59.B),
działalności wspomagającej edukację (85.60.Z),
badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (72 20.Z),
wydawania książek (58.11.Z),
wydawania gazet (58.13.Z),
pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z),
działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z),
działalności związanej z projekcją filmów (59.14.Z),
działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
produkcji gier i zabawek (32.40.Z),
udzieleniu pomocy finansowej innym osobom m.in. poprzez przyznawanie im
stypendiów pieniężnych (64.99.Z).
II. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki (93 21.Z),
pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(85.51.Z),
pozaszkolnych form edukacji artystycznej (85.52.Z),
pozaszkolnych form edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),
nauki języków obcych (85.59.A),
dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
(78.10.Z),
działalności agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
działalności agentów turystycznych (79.11.A),
działalności organizatorów turystyki (79.12.Z),
pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (79.90.C),
działalności pomocniczej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
wykonywania fotokopii, przygotowywania dokumentów i pozostałej specjalistycznej
działalności wspomagającej prowadzenie biura (82 19.Z),
działalności centrów telefonicznych (call Center) (82.20.Z),
działalności prawniczej (69.10.Z),
działalności rachunkowo-księgowej; doradztwa podatkowego (69.20.Z),
działalności firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych (70.10.Z),
stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (70.21.Z),
pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania (70.22.Z),
działalności agencji reklamowych (73.11.Z),
badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
działalności fotograficznej (74.20.Z),
działalności związanej z tłumaczeniami (74.30.Z),
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wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
działalności portali internetowych (63.12.Z),
pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (63.99.Z),
restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (56.10.A),
ruchomych placówek gastronomicznych (56.10.B),
przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
(56.21.Z),
pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (56.29.Z),
przygotowywania i podawania napojów (56.30.Z),
prowadzenia zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb
społecznych (85.42.A),
prowadzenie działalności w zakresie pozostałych pozaszkolnych formy edukacji,
gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B).
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych.

2. Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są do Stowarzyszenia w drodze
uchwały Zarządu, na pisemny wniosek złożony wraz z deklaracją członkowską.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego;
b) uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia;
c) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
d) korzystania z uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia;
e) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach
o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym;
f) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków.
3. Przyjęcie osoby fizycznej lub prawnej w poczet Członków Stowarzyszenia następuje
na pisemny wniosek tej osoby złożony Zarządowi Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet
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Członków Stowarzyszenia Zarząd decyduje w formie uchwały, którą podejmuje zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy jego Członków, przy czym w przypadku
równej liczby głosów, decydujący charakter ma głos Prezesa Zarządu. Zarząd informuje
osobę o przyjęciu bądź nie w poczet Członków Stowarzyszenia poprzez doręczenie jej
pisemnej uchwały, która powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od dnia, w którym
wpłynął do Zarządu wniosek o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia. Osobom,
którym odmówiono prawa członkostwa, przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu
do Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w § 13 ust. 3 poniżej.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową,
rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a)

propagowania i aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

b)

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

c)

regularnego opłacania składek i innych świadczeń, ustalanych w drodze
uchwały Walnego Zebrania Członków, na rzecz Stowarzyszenia;

d)

brania udziału w Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a)

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz ustalanych w drodze
uchwały Walnego Zebrania Członków, na rzecz Stowarzyszenia;

b)

regularnego opłacania składek i innych świadczeń ustalanych w drodze
uchwały Walnego Zebrania Członków, na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13
1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może na wniosek Zarządu
podjąć uchwałę o przyznaniu osobom fizycznym honorowego członkostwa
w Stowarzyszeniu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,
z wyjątkiem obowiązku regularnego opłacania s kładek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14
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1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie

Zarządowi;
b) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka

będącego osobą prawną;
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą

składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
d) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz

Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c) i d), decyduje Zarząd w formie uchwały
podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu.
Uchwała rozstrzygająca odwołanie podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków i jest ostateczna.
4. Osobom, którym odmówiono prawa członkostwa, przysługuje odwołanie od uchwały
Zarządu do Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w ust. 3 powyżej.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 15
Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§ 17
1.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
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2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, za zgoda wszystkich jego Członków,
może obradować w sposób polegający na wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, m.in. telekonferencji. Protokół z takiego zebrania musi zostać sporządzony
w formie pisemnej i podpisany przez wszystkich uczestników Zebrania w terminie 21 dni
od dnia odbycia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w w/w sposób.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków
przewodniczący i sekretarz/protokolant.

kieruje

Prezydium

w

składzie:

5. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów oddanych przez obecnych na Walnym Zebraniu
Członków.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie
wyznaczanym w tym samym dniu 15 minut później.

§ 18
1.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd
powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania listownie,
telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
3.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalenie statutu i jego zmian, przy czym uchwała w tej sprawie może być podjęta
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 Członków
Stowarzyszenia;
b)

ocena wdrażania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia;

uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia;
c) uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia;
d) wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia;
e) ustalanie zasad wynagradzania członków organów Stowarzyszenia;
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia;
g) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
h)ustalanie maksymalnej wysokości składek członkowskich, a także innych świadczeń
pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia;
i) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego;
j) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości maksymalnej kwoty zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd;
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k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobu rozdysponowania
majątku likwidowanego Stowarzyszenia;
l) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
m) podejmowanie uchwał we wszystkich pozostałych sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji innych organów;
n) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania przez Stowarzyszenie oraz zakładania
innych podmiotów, w tym gospodarczych posiadających osobowość prawną ;
o) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji
o podziale zysku lub pokryciu straty za dany rok obrotowy.

§ 19
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu
21 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1) pkt. b) i c).
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd
powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania listownie,
telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

§ 20
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
3. Wybór członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków i odbywa się
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności w pierwszym
terminie co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków, w drugim terminie,
wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później – bez względu na liczbę obecnych
członków.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany o tego członka
Stowarzyszenia, który przy wyborze przez Walne Zebranie Członków, członków Zarządu
uzyskał kolejno najwięcej głosów. Skład osobowy Zarządu może być uzupełniany
w sposób wskazany w zdaniu poprzednim tylko do połowy przewidzianej w Statucie
liczby członków tego organu.
Strona 10

5. W przypadku niemożności uzupełnienia składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia
zgodnie z powyższym punktem przeprowadza się wybory uzupełniające członków władz
przez Walne Zebranie Członków.
6. Zarząd składa się z 2 do 5 członków.
7. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków Zarządu (kworum), a w przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos
Prezesa Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
9. Do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, a także do
prowadzenia jego spraw uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
dwóch członków Zarządu działających łącznie.
10. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu przyjęty przez
Zarząd.
11. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
12. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
13. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu.

§ 21
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) zarządzanie działalnością Stowarzyszenia;
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
c) przygotowanie i wykonanie planu finansowego i planu działalności Stowarzyszenia;
d) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członów w sprawie rocznych i wieloletnich
planów działania Stowarzyszenia, o których mowa w § 17 ust. 3 lit. c;
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego;
g) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia
do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków;
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
i) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;
j) utworzenie i prowadzenie biura Stowarzyszenia, ustalanie struktury organizacyjnej,
wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia niebędących
członkami Zarządu;
k) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
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l) podejmowanie uchwał w sprawie współpracy i przynależności do innych organizacji
społecznych i gospodarczych;
m) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
n) ustalanie wysokości składek członkowskich, a także innych świadczeń pieniężnych
na rzecz Stowarzyszenia na dany rok obrotowy i zasad ich pobierania; wysokość składek
członkowskich i innych świadczeń pieniężnych ustalanych przez Zarząd musi mieścić się
w granicach maksymalnych każdego z tych obciążeń ustalanych przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 6 członków. Wybór członków Komisji dokonuje
Walne Zebranie Członków i odbywa się ono w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków
Walnego Zebrania Członków, w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15
minut później – bez względu na liczbę obecnych członków.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany
o tego członka Stowarzyszenia, który przy wyborze przez Walne Zebranie Członków,
członków Komisji Rewizyjnej uzyskał kolejno najwięcej głosów. Skład osobowy Komisji
Rewizyjnej może być uzupełniany w sposób wskazany w zdaniu poprzednim tylko do
połowy przewidzianej w Statucie liczby członków tego organu.
5. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
9. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej
przyjęty przez tę Komisję.

§ 23
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie przynajmniej raz na jeden rok całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
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c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem;
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium Zarządowi;
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
g) wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Walne Zebranie
Członków.

§ 24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach
Stowarzyszenia.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek, fundusze i sprawy finansowe

§ 25
1.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa
majątkowe oraz środki pieniężne.
2.
Rokiem obrotowym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy i kończy się on 31
grudnia każdego roku.

§ 26
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie;
b) darowizny, zapisy i spadki;
c) środki pochodzące z ofiarności publicznej;
d) wpływy z własnej działalności;
e) dochody z majątku Stowarzyszenia;
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f) subwencje i dotacje;
g) udziały w innych organizacjach;
h) zyski osiągnięte z lokat bankowych.
2. Wszelkie środki uzyskane przez Stowarzyszenie przeznacza się na działalność
statutową Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji
celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego
członków.
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie następujących kodów
PKD:
•

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

•

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

•

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych;
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
85.59.A - Nauka języków obcych;
77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim;
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników;
78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej;
79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
81.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów
bezpieczeństwa;
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
69.10.Z - Działalność prawnicza;
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych;
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania;
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
74.20.Z - Działalność fotograficzna;
74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
63.12.Z - Działalność portali internetowych;
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering);
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów.
§ 27

1. Za pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia, ich Członkowie mogą otrzymywać
wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Wynagrodzenie członków Komisji Rewizyjnej nie może być wyższe niż kwota
wymieniona w art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. C ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Ponadto
Członkowie Organów Stowarzyszenia mogą otrzymywać:
a) zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w organach,
b) diety zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków
regulującym te kwestie.
2. Stosunek pracy z Członkami Zarządu Stowarzyszenia, w tym z Prezesem
Stowarzyszenia, nawiązuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu (w tym również Prezesem
Zarządu) oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia.
4. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej muszą wykonywać swoje obowiązki
osobiście.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości
głosów, przy obecności co najmniej 2/3 Członków Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
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3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w
statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 1989 r. Nr 20, poz. 104 ze zm.).
Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Założycieli w dniu 18 kwietnia
2017 r.
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