Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „MOST”
STATUT
Tekst jednolity z dnia 24 marca 2012 r.
(Tekst statutu z dnia 29 września 2009 roku, po zmianach wg Uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego „MOST” z dnia 24 marca 2012 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego „MOST” w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla prowadzenia działalności
edukacyjnej z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz wspierania inicjatyw artystycznych
kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania
1. Celem Stowarzyszenia jest animacja i promowanie kultury w społeczności lokalnej,
regionalnej i o zasięgu ogólnopolskim; kształcenie i wspieranie rozwoju twórczości
w różnych dziedzinach kultury: teatru, plastyki, literatury, tańca, muzyki, filmu, fotografii
itp.; poszerzanie kręgu odbiorców kultury; stwarzanie warunków do odkrywania możliwości
twórczych dla jednostek z różnych środowisk społecznych, w tym zagrożonych patologią
i niedostosowaniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych; wspieranie i promowanie
ekologii, zdrowego stylu życia; psychoedukacja; propagowanie szeroko pojętego rozwoju
osobistego oraz innych form edukacji.
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2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) prowadzenie warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) organizowanie zajęć pozalekcyjnych jako formy spędzania czasu wolnego,
c) prowadzenie kursów i innych form kształcenia z zakresu edukacji kulturalnej dla
pedagogów, nauczycieli i instruktorów ,
d) realizowanie spektakli i innych działań edukacyjnych i artystycznych realizowanych
w ramach ruchu amatorskiego i profesjonalnego,
e) organizowanie wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych (festiwale,
konkursy, koncerty, wieczorki artystyczne, warsztaty, spektakle itp.) integrujących dzieci,
młodzież środowiska lokalne oraz środowiska artystyczne i pedagogiczne,
f) umożliwienie udziału młodzieży, dzieci i dorosłych w festiwalach, konkursach,
warsztatach i spotkaniach o charakterze kulturalno-edukacyjnym oferowanych przez
szkoły, instytucje kultury i organizacje pozarządowe,
g) organizowanie warsztatów, kursów, spektakli, spotkań artystycznych itp. dla dzieci,
młodzieży i dorosłych ze środowisk zagrożonych patologią i niedostosowaniem
społecznym oraz osób niepełnosprawnych,
h) organizacja warsztatów kursów, spektakli, koncertów itp. wspierających profilaktykę
uzależnień,
i) organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego,
j) merytoryczna, rzeczowa i osobowa pomoc oraz współpraca z grupami pragnącymi
realizować zbliżone do Stowarzyszenia cele,
k) utrzymywanie kontaktu i wymianę doświadczeń ze Stowarzyszeniami i innymi
organizacjami pozarządowymi o podobnej działalności zarówno w Polsce, jak i w innych
krajach,
l) medialne propagowanie działalności Stowarzyszenia,

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych
b) Wspierających
c) Honorowych
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie uczestniczyć w ich realizacji,
b) złoży deklarację członkowska na piśmie,
c) uzyska rekomendację dwóch dotychczasowych członków Stowarzyszenia,
d) przyjęty zostanie uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów.
4. Członek Zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych z jego
celami statutowymi
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5. Członek Zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
c) czynnego popierania i uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d) dbania o mienie Stowarzyszenia,
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
6. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia.
a) Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu.
b) Członkowie Wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj wspierania
Stowarzyszenia,
c) Członek Wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach
Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań, nie posiada biernego oraz czynnego prawa
wyborczego,
d) Członek Wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń oraz
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
7. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla realizacji celów statutowych.
a) godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia,
b) Członek Honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach
Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań, nie posiada biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, poza tym posiada takie same prawa jak członek zwyczajny,
c) Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, poza
tym ma takie same obowiązki jak członek zwyczajny
8. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd w formie stosownej uchwały na skutek:
• utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
• utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
• nie płacenia składek członkowskich przez 6 miesięcy,
• nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) śmierci członka.
9. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie
14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie
w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd ,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia
Statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni,
b) z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, Honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez
Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia i powinno
odbyć się w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest
jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi decyzji w/s absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
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 przeznaczenia jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
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l) określenie warunków
międzynarodowych.
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10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa, który wybierany jest przez Zarząd spośród
swoich członków.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków.
13. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów statutowych,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie i uchwalanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia,
j) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
k) uchwalanie regulaminów.
14. Zarząd może zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia. Do realizacji
swych zadań Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia i powołać jego kierownika.
Kierownik biura kieruje jego pracami na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
Kierownik odpowiedzialny jest przed Zarządem.
15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
16. W skład Komisji wchodzi 3 do 5 członków, w tym przewodniczący.
17. Członkowie Komisji nie mogą pełnić funkcji członka Zarządu, nie mogą także pozostawać
w bezpośrednim związku z członkami Zarządu (rodzina, współmałżonkowie).
18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli oraz sprawozdań z własnej działalności na Walnym
Zgromadzeniu Członków nie rzadziej niż raz do roku,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia.
19. W przypadku uzupełnienia składu władz wybieralnych Stowarzyszenia w trakcie trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków organu, który uległ
zmniejszeniu, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy
1/3 składu. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia
wyborów uzupełniających.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dotacji oraz
z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny,
spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczenia woli uprawniony
jest Prezes Zarządu, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.
6. W kwestiach finansowych do kwoty 3 tyś zł brutto wymagany jest podpis Prezesa albo
innego członka Zarządu uprawnionego przez Prezesa. W przypadku zobowiązań finansowych
przekraczających kwotę 3 tyś. zł brutto wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i drugiego
członka Zarządu działających łącznie, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie
uprawnionych przez Prezesa.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga
kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany
podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.
4. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego
likwidacji i przeznaczenia majątku oraz powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi
likwidację Stowarzyszenia.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
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