STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KULTURY

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w dalszych postanowieniach zwane Stowarzyszeniem,
jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy zespołom i ich inicjatywom
kulturalnym.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz
miasto Gliwice. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność:
a) na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem,
że ta jest wyodrębniona ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku
do społeczeństwa; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia
i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub wyżej określonej
grupy podmiotów,
b) na rzecz swoich członków.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
6. Stowarzyszenie przy realizacji swych celów opiera się na społecznej pracy członków. Może
jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§2
1. Stowarzyszenie działa w celu:
a) niesienia pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej zespołom i inicjatywom
propagującym wartości kultury,
b) inspirowania obywatelskiej aktywności i pomocy na rzecz popularyzowania dorobku
polskiej kultury w kraju i za granicą,
c) inspirowania form działania wspomagających zespoły i inicjatywy kulturalne materialnie,
programowo i organizacyjnie,
d) rozbudzania wrażliwości na piękno zawarte w sztuce, rozwijania muzykalności,
zaznajamiania się z bogatymi tradycjami muzyki polskiej i obcej,
e) wykorzystania poznawczych, wychowawczych i wypoczynkowych walorów kultury,
dostarczania przeżyć wynikających z pożytecznego i kulturalnego spędzania wolnego
czasu po pracy i nauce,
f) podnoszenia kompetencji kulturalnych społeczeństwa,
g) zwiększenia roli kultury w procesie edukacji, socjalizacji i adaptacji społecznej,
h) przygotowania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

tworzenia warunków do rozwijania aktywności twórczej,
podnoszenia
kwalifikacji
i
doskonalenia
zawodowego
osób
działających
w sferze upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej,
k) wyrównywania różnic w dostępie do kultury, pobudzania kulturalnych inicjatyw lokalnych
oraz stwarzania na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości,
l) zwiększenia
obecności
polskiej
oferty
kulturalnej
w
wybranych
krajach
i regionach świata mającej na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski na arenie
międzynarodowej,
m) promowania polskich twórców i ich twórczości w kraju i poza jego granicami,
n) angażowania różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki.
i)
j)

§3
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) gromadzenie środków finansowych od osób prawnych i fizycznych,
b) wydawanie publikacji, nagrań na nośnikach audio i video: muzyki polskiej, wykonań
muzyki światowej w interpretacjach polskich artystów,
c) organizowanie imprez, koncertów, warsztatów, seminariów, spotkań,
d) współpracę i uczestnictwo w organizacjach artystycznych krajowych i zagranicznych,
e) współpracę z organami administracji publicznej w upowszechnianiu zasad i celów
Stowarzyszenia,
f) wspieranie udziału polskich twórców i artystów oraz ich twórczości w kluczowych
przedsięwzięciach współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia
do prowadzenia działalności kulturalnej,
g) organizowanie działalności międzynarodowych (festiwalach, koncertach, wystawach,
tournee artystycznych, konkursach i warsztatach artystycznych, itp.) odbywających
się w kraju i poza jego granicami,
h) współfinansowane wielopłaszczyznowych programów współpracy kulturalnej z zagranicą,
i) kampanie promocyjne i akcje społeczne promujące aktywne uczestnictwo w kulturze,
j) konkursy, koncerty, przeglądy, festiwale, wystawy i inne inicjatywy popularyzujące
osiągnięcia twórców nieprofesjonalnych, dzieci i młodzieży,
k) wystawienniczej oraz wspieranie kampanii promujących kulturę i sztukę najnowszą
w Polsce i na świecie,
l) tworzenie systemu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o sztuce
współczesnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
m) remont, modernizację, adaptację nieruchomości na działalność kulturalną i edukacyjną,
n) zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej,
o) przeglądy i konkursy artystycznej twórczości nieprofesjonalnej połączone z zajęciami
warsztatowymi prowadzonymi przez twórców i profesjonalistów.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§4
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat
i złożyła deklarację członkowską na piśmie.
5. Członkiem zwyczajnym może zostać także cudzoziemiec zamieszkały lub nie mający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna, która działa poprzez
swojego przedstawiciela, popiera działalność Stowarzyszenia i deklaruje wspieranie
tej działalności na zasadach uzgodnionych z Zarządem Stowarzyszenia.
7. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
Godność tę nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§5
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać władze Stowarzyszenia i być wybieranym do władz,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c) korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział w Walnych Zebraniach, z głosem doradczym poprzez uprawnionego
przedstawiciela,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, poza uprawnieniem
wymienionym w §5 pkt. 1a.
§6
1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do popierania działalności, przestrzegania Statutu
i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń.
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku uczestnictwa w pracach na rzecz
Stowarzyszenia i opłacania składki członkowskiej.
§7
1. Utrata członkostwa następuje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia (pisemna rezygnacja),
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd wskutek:
 prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 nieterminowego płacenia składek członkowskich,
 na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.
2. W sprawie decyzji Zarządu dot. odwołania z listy członków przysługuje prawo odwołania
się do Walnego Zebrania w terminie do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§8
1. Władze Stowarzyszenia :
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§9
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
przy obecności co najmniej 50 % członków posiadających czynne prawo wyborcze,
o ile przepisy nie stanowią inaczej. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos
prowadzącego zebranie.
3. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
§10
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian w Statucie,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie odwołań w sprawie decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków
Stowarzyszenia,
g) nadawanie godności członka honorowego,
h) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku,
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz do roku dla przyjęcia sprawozdania
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a raz na 4 lata celem dokonania wyboru władz i ustalenia planu
działania na okres kadencji.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie członków
na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
a) na wniosek i z inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 20 % członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 7 osób.
6. Jest zwoływane w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a) w pierwszym terminie - co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego
terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§11

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i do jego kompetencji należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i celów Stowarzyszenia,
b) ustalenie planów działania i projektów budżetu w okresie kadencji,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu,
d) organizowanie akcji wspomagających imprezy i działalność kulturalną,
e) czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych przez członków Stowarzyszenia,
prowadzenie ewidencji i zbieranie składek członkowskich,
f) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członków zwyczajnych i
wspierających,
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Zarządu
Stowarzyszenia,
j) zatwierdzanie regulaminów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego wiceprezes.
3. W zebraniach Zarządu mają prawo brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem
doradczym.
4. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i członków Zarządu.
5. Wybory Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w sposób następujący:
a) Walne Zebranie wybiera ze swego grona Prezesa,
b) Prezes proponuje Walnemu Zebraniu skład Zarządu,
c) Walne Zebranie uchwałą zatwierdza skład Zarządu Stowarzyszenia w głosowaniu
tajnym na poszczególnych członków.
6. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo odwołać z pełnionej funkcji i zawiesić w uprawnieniach
członkowskich, na okres do najbliższego Walnego Zebrania, członków Zarządu nie
wywiązujących się ze swych statutowych obowiązków.
7. W okresie kadencji Zarząd może uzupełnić skład w drodze kooptacji maksymalnie
o 1/3 członków Zarządu.
8. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
przy obecności co najmniej 50 % członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub wyznaczonego przez niego
Wiceprezesa.
§12
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej,
b) informowanie Zarządu Stowarzyszenia o wynikach przeprowadzonych kontroli
oraz zgłaszanie Prezesowi uwag związanych z działalnością Zarządu,
c) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
3. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Członków Komisji Rewizyjnej odwołuje Walne Zebranie.
7. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Komisji Rewizyjnej, komisja może uzupełnić
skład w drodze kooptacji, ale nie więcej niż 1/3 składu.

§13
1. Członkom władz Stowarzyszenia mogą przysługiwać diety oraz zwrot kosztów podróży
służbowej na zasadach określonych uchwałą Walnego Zebrania.
2. Do kierowania biurem Stowarzyszenia Zarząd może zatrudnić Dyrektora, który nie może być
członkiem Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§14
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Nieruchomości i ruchomości mogą być przekazywane Stowarzyszeniu przez osoby prawne i
fizyczne lub nabywane przez Zarząd z funduszy Stowarzyszenia.
3. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
c) darowizny, zapisy i dotacje,
d) odsetki bankowe i inne dochody z kapitału.
4. Wysokość wpisowego i składek członkowskich jest uchwalana raz do roku przez Walne
Zebranie.
§15
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
oraz do udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków
Zarządu.
3. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz, pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu Stowarzyszenia,
c) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą
członkowie
Stowarzyszenia,
członkowie
władz
Stowarzyszenia
lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
ZMIANY W STATUCIE I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§16
1. Zmiany w Statucie lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 % członków
posiadających czynne prawo wyborcze. w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek zostanie rozdysponowany zgodnie
z uchwałą Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17
1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

