STATUT Stowarzyszenia „KUŹNIA – STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY”

Tekst jednolity

STATUT
Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „KUŹNIA – STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH DZIECI I
MŁODZIEŻY” w dalszej części niniejszego statutu zwane “Stowarzyszeniem”.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony
3. Jego nazwa jest zastrzeżona.
4. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.04.1989 r – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., nr 79,
poz.855 ze zm.), Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.)
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach. Siedzibą Stowarzyszenia
jest miasto Białystok,
§4
1. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą. Może również stowarzyszać się i brać czynny udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji skupiających organizacje pozarządowe.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, przyjęciu zleceń i
zawarciu umów, o którym mowa w ust. 2 decyduje Zarząd Stowarzyszenia, większością kwalifikowaną
co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu.
§5
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy ogółu członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw oraz realizacji projektów Stowarzyszenie może angażować wolontariuszy oraz zatrudniać pracowników świadczących swoją pracę odpłatnie.
.
§6
Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
§7
1. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez
względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym
dniu 30 minut później od pierwszego terminu o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa oraz członków Zarządu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga
kwalifikowanej większości głosów – 2/3 przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę osób uprawnionych
do głosowania w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego
terminu.

1.
2.

§8
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci.
Wzór odznaki i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.
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Rozdział II
Cel i środki działania Stowarzyszenia.

§9
Za cele działania Stowarzyszenie uznaje się:
1/ Wspieranie rozwoju różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, w
szczególności w zakresie kultury i specjalistycznego wypoczynku,
2/ Tworzenie warunków dla rozwoju kadr działających na rzecz dzieci i młodzieży
3/ Działalność na rzecz wyrównywania szans,
4/ Pomoc niepełnosprawnym,
5/ Promocję regionu podlaskiego i miasta Białystok
6/ Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z podmiotami działającymi na rzecz dzieci i
młodzieży w kraju i za granicą.
§ 10
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1. Zadania realizowane nieodpłatnie
a/ Współdziałanie z innymi instytucjami w tym z placówkami kształcenia i doskonalenia zawodowego,
b/ Inicjowanie i popieranie twórczości artystycznej poprzez m.in. organizowanie współpracy środowisk artystycznych i twórczych
c/ Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i akcji charytatywnych, przeciwdziałania
patologiom społecznym,
d/ Umożliwianie nawiązywania i rozwijania różnych kontaktów międzyludzkich
e/ Uczestnictwo w programach europejskich i innych, których celem jest rozwój kultury i oświaty.
f/ Inspirowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów statutowych,
g/ Kreowanie korzystnego wizerunku kraju, regionu i miasta Białegostoku,
h/ Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz i instytucji publicznych różnych
szczebli,
i/ Stałą współpracę z samorządami lokalnymi oraz z organizacjami kulturalnymi i oświatowymi w
kraju i zagranicą,
j/ Współpracę ze wszystkimi innymi siłami społecznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
współpraca z organizacjami pozarządowymi i wspieranie inicjatyw lokalnych,
k/ Wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
l/ Organizowanie grup i zespołów artystycznych
2. Zadania realizowane odpłatnie:
a/ Organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych i oświatowych, konkursów, festiwali, przeglądów,
spotkań tematycznych, itp., w tym organizowanie koncertów i wyjazdów artystycznych
b/ Organizowanie i wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży na zasadach określonych stosownymi uregulowaniami oświatowymi
c/ Działalność edukacyjna:
- organizowanie szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży
- organizowanie szkoleń, konsultacji specjalistycznych, narad, konferencji, seminariów i innych
form doskonalenia dla instruktorów,
- podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans
d/ Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej dotyczącej zakresu działania
Stowarzyszenia i jej członków
e/ Pozyskiwanie środków finansowych z organizacji rządowych jak i pozarządowych.
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Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna, dowolnej narodowości,
obywatel Polski i innego kraju, który pragnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i przestrzegać
statutu Stowarzyszenia.
3. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo o stowarzyszeniach
4. Warunkiem wstąpienia do Stowarzyszenia jest otrzymanie rekomendacji jednego członka stowarzyszenia, tzw. wprowadzającego.
5. O wstąpieniu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd stowarzyszenia po wysłuchaniu rekomendacji i jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów;
6. Członkami stowarzyszenia automatycznie zostają członkowie założyciele stowarzyszenia.
§ 13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1/ Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.
2/ Współuczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.
3/ Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
4/ Zgłaszać opinie, wnioski, postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.
5/ Nosić odznakę organizacyjną.
6/ Zaskarżać, do Walnego zebrania, uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia
oraz decyzje Komisji Rewizyjnej podjęte według niego w sposób nieprawidłowy.
§ 14
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1/ Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów statutowych;
2/ Godnie reprezentować Stowarzyszenie.
3/ Przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4/ Regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 15
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:
a/ Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia poprzez złożenie zarządowi odpowiedniego oświadczenia ustnego lub pisemnego.
b/ Skreślenia uchwałą Zarządu, za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych przez
członka zwyczajnego a utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego.
c/ Śmierci członka Stowarzyszenia.
2. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu sprawy i tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
§ 16
Od decyzji wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia przez Zarząd członkowi przysługuje prawo odwołania
do Walnego zebrania w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatrzone będzie
na najbliższym Walnym Zebraniu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 17
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie jest osoba fizyczna lub prawna, która doceniając znaczenie
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia wspiera - również finansowo - działalność Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą być również obywatele i instytucje z innego niż Polska
kraju.
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§ 18
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być:
1/ Członek zwyczajny,.
2/ Członek wspierający, którego pomoc szczególnie przyczyniła się dla rozwoju Stowarzyszenia
wspierając realizację jego celów statutowych.
3/ Osoba fizyczna lub prawna, która doceniając znaczenie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia wspiera na bieżąco – również finansowo – działalność Stowarzyszenia.
§ 19
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

1/
2/

§ 20
Członkowie honorowi uczestniczą w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.
Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 21
Dowodem posiadania godności członka honorowego Stowarzyszenia jest nadany przez Walne Zebranie
Dyplom Członka Honorowego Stowarzyszenia.
§ 22
Utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia
powziętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 23
Członek honorowy ma prawo zrzeczenia się godności Członka Honorowego przez złożenie pisemnego
oświadczenia do Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Struktura i władze Stowarzyszenia.
§ 24
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1/
Walne Zebranie Stowarzyszenia
2/
Zarząd Stowarzyszenia
3/
Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Wszystkie władze Stowarzyszenia są władzami wybieralnymi;
2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, większością głosów Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. .
3. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata;
4. W trakcie trwania kadencji możliwy jest wybór nowych członków władz stowarzyszenia. Wyboru dokonuje się w trybie § 25 ust. 1, 2
§ 26
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
1/ w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych,
2/ w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu bez
względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania
3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 27
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje zarząd raz na 2 lata.
§ 28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a/ Z własnej inicjatywy
b/ Na żądanie Komisji Rewizyjnej
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c/ Na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje w terminie 30 dni od daty żądania lub wniosku wyznaczając jednocześnie termin jego odbycia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołane.
§ 29
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu podaje się do wiadomości jego uczestników wraz z proponowanym
porządkiem obrad, co najmniej na 15 dni przed terminem rozpoczęcia obrad Zebrania.
§ 30
1/ W Walnym Zebraniu z głosem decydującym uczestniczą członkowie zwyczajni stowarzyszenia
2/ Członkowie wspierający Stowarzyszenie, członkowie honorowi Stowarzyszenia, zaproszeni goście
uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym
§ 31
Walne Zebranie:
1/ Ustala główny kierunek i program działania Stowarzyszenia,
2/ Wybiera prezesa Stowarzyszenia,
3/ Wybiera członków Zarządu,
4/ Wybiera członków Komisji Rewizyjnej,
5/ Rozpatruje sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i udziela Zarządowi absolutorium na wnio
sek Komisji Rewizyjnej,
6/ Rozstrzyga poprzez głosowanie pisemne wnioski zgłoszone przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i członków zwyczajnych - uczestników zebrania.
7/ Uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
8/ Ustala wysokość składek członkowskich,
9/ Podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
10/ Nadaje i pozbawia godności członka honorowego.
§ 32
Organem kierującym pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnym Zebraniem jest Zarząd Stowarzyszenia.
§ 33
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków:
1/ Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
2/ Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia
3/ Skarbnika
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 34
Posiedzenia plenarne Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak, niż co 3
miesiące. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
§ 35
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a/ Kierowanie pracą Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami
niniejszego statutu i uchwałami Walnego Zebrania.
b/ Realizacja planu pracy Stowarzyszenia.
c/ Uchwalenie regulaminów i instrukcji niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia;
d/ Zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia.
e/ Składanie sprawozdań ze swej działalności i zgłoszenia wniosków na Walnych zebraniach.
f/
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
g/ Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
h/ Sprawowanie bezpośredniej pieczy nad działalnością statutową Stowarzyszenia.
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§ 36
1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru Stowarzyszenia, odrębnym
od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
2. Składa się z 3 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
4. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 37
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1/ Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej.
2/ Zatwierdzenie bilansu Stowarzyszenia i nadzorowanie działalności gospodarczej i wydawniczej.
3/ Rozstrzyganie sporów między członkami i władzami Stowarzyszenia związanych z działalnością statutową.
4/ Składanie na Walnych zebraniach Stowarzyszenia sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskami w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 38
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy;
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a/ Wpływy ze składek członkowskich i wpisowego oraz wpłaty członków wspierających.
b/ Dotacje.
c/ Darowizny i zapisy i spadki.
d/ Wpływy z działalności statutowej.
e/ Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego;
§ 39
1. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
2. Decyzję o rozszerzeniu zakresu usług podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
§ 40
1. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
§ 41
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
6

STATUT Stowarzyszenia „KUŹNIA – STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY”

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 42
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes Zarządu jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu i Skarbnik działający łącznie.
§ 43
Wszelkie postanowienia w przedmiocie zbycia części lub całości majątku Stowarzyszenia wymaga zgody
Walnego zebrania Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 44
1. Zmiana i uzupełnienie niniejszego statutu następuje w drodze uchwały Walnego zebrania, kwalifikowaną większością głosów – 2/3 przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie lub bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie,
wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego zebrania. Do zawiadomienia określonego w § 29 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. W tym trybie podejmowana jest uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia. W tym przypadku Uchwała
musi określać sposób likwidacji stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia.
§ 45
Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Białystok, 21 września 2008 roku, (z poprawkami z 20 grudnia 2008 roku, 15 listopada 2009 roku, 27 lutego 2011 roku)
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