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STATUT
(tekst jednolity)

Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja”
w Wejherowie
ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Artystów Plastyków “Pasja”
Skrótem nazwy Stowarzyszenia jest SAP “Pasja”.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wejherowo.
§3
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państwa,
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§4
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym
statutem.
§5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i
zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.
§6
Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach
dobrowolności, z różnych środowisk społecznych, o różnym wykształceniu,
dla których talent plastyczny jest bezcenną wartością - młodzieży i dorosłych.
§7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla
realizacji określonych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§8
Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
§9
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

ROZDZIAŁ 2

DZIAŁANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJA

§10
1. Celem Stowarzyszenia jest:
- pomoc we wszechstronnym i pełnym rozwoju artystycznym, a także w kreatywnym
kształtowaniu wrażliwości artystycznej i ludowej w swoim otoczeniu,
- budowanie poczucia ich własnej wartości, rozwijanie wiary i możliwości twórczych,
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- wystawy prac plastycznych,
- plenery,
- współprace z instytucjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi
w kraju i zagranicą, realizującymi podobne cele,
- pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów twórczych,
- aktywną działalność promującą artystów,
3. Inicjatywy kulturotwórcze Stowarzyszenia współtworzą żywy obraz miasta Wejherowa
i powiatu wejherowskiego
4. Wszystkie przedsięwzięcia przygotowywane są z dużym zaangażowaniem
społecznym organizatorów i dbałością o wysoki poziom artystyczny.
5. Działalność statutowa Stowarzyszenia realizowana jest wyłącznie non profit.
6. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia w życiu prywatnym i zawodowym promują
ideę szans dla nieprofesjonalnych artystów, utożsamiając się z ideami stowarzyszenia
i jego celami statutowymi.
7. Działalność Stowarzyszenia ma charakter nowatorski.
8. Stowarzyszenie zbudowało pomost pomiędzy środowiskiem plastycznym,
a mieszkańcami naszego regionu.
9. Tworzy społeczny klimat przychylności i życzliwości wobec osób uzdolnionych
artystycznie.
10. Stowarzyszenie współpracuje z samorządem miasta i województwa, instytucjami
publicznymi oraz lokalnym biznesem.
11. Ma prywatnych darczyńców.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne
a) osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenie
b) przyjmowanie członków następuje na podstawie uchwały Zarządu
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
§12
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski,
zamieszkały w kraju lub zagranicą, akceptujący cele Statutowe Stowarzyszenia,
przyjęte przez zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna deklarująca pomoc
merytoryczną, rzeczową lub finansową, którą złoży przy pomocy pisemnej deklaracji
przystąpienia do Stowarzyszenia i zostanie do niej przyjeta uchwałą Zarządu.
5. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie, na wniosek
Zarządu Osobom szczególnie zasłużonym.
§13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie
3. prawo do korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
§14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 15
Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają obowiązek popierać działalność
Stowarzyszenia.
Nie mają czynnego prawa wyborczego dla władz Stowarzyszenia.
Członkowie ci nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.

§ 16
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. śmierci członka,
2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
3. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek przez okres co najmniej 12 miesięcy mimo pisemnego upomnienia,
4. wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w
wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.
Ustalenie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
Od uchwały zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni.
§ 17
Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:
1. śmierci członka,
2. zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3. pozbawienia członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego
zainteresowania działalnością Stowarzyszenia,
4. utraty osobowości prawnej.
§ 18
Godność członka honorowego ustaje na skutek:
1. śmierci członka,
2. zgłoszonej na piśmie rezygnacji,
3. pozbawienia członkostwa przez Walne Zgromadzenie za czyny godzące w dobre imię
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata,
a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zależnie od uchwały Walnego
Zgromadzenia.
2. Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swego składu nowych członków na
miejsce starych, tych co ustąpili w czasie kadencji do 1/3 członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
3. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się
raz na jeden rok, jako sprawozdawcze oraz jako sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery
lata.
2. Do kompetencji Walnego zgromadzenia Członków należy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) wytyczenie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
d) podjęcie uchwały o warunkach działania,
e) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
f)
zmiany Statutu,
g) określenie spraw dla prowadzenia, których należy zatrudnić pracowników
do zarządu,
h) rozpatrywanie odwołań,
§ 22
1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
Zarząd zawiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza II-gi termin Walnego Zgromadzenia
Członków nie wcześniej jednak niż po upływie 1/2 godz.
Zgromadzenie zwołane w II-gim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych
na zebraniu, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia tak w I-szym jak i II-gim terminie zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 23
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy
Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie
późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad
sprawami dla których zostało powołane.
§ 24
Zarząd składa się z czterech członków.
W składzie Zarządu są:
- prezes,
- wiceprezes,
- sekretarz,
- skarbnik

§ 25
1) Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
Prawo Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia rozciąga się na wszystkie
czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności
Stowarzyszenia, a w szczególności obejmuje zawieranie umów, składanie i przyjmowanie
oświadczeń woli.
2) Do ważności oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych wymagane
jest współdziałanie dwóch osób - przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego
oraz innego członeka Zarządu.
3) W pozostałych sprawach Stowarzyszenie może być reprezentowane przez któregokolwiek
z członków, o ile zostanie on wyznaczony przez Zarząd do występowania w imieniu
Stowarzyszenia.
§ 26
Do zadań Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz samorządowych, administracyjnych i innych
organizacji, instytucji i stowarzyszeń.
2) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodne ze Statutem i wytycznymi Walnego
Zgromadzenia Członków,
3) Przekierowywanie wydatków, sporządzanie bilansu rocznego Stowarzyszenia oraz
zatwierdzanie operacji finansowych,
4) Zwoływanie zebrań informacyjnych członków,
5) Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie
członkostwa honorowego,
6) Każdy członek Stowarzyszenia może być wybierany wielokrotnie do jego władz,
7) Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
8) Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie,
9) Prezes Stowarzyszenia może być powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia
spośród jego członków
10) Za działalność Stowarzyszenia oraz realizację uchwał Walnego Zgromadzenia
odpowiedzialni są wszyscy członkowie Zarządu.
11) Ustalanie składek członkowskich
12) Zatrudnianie pracowników
§ 27
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 28
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzenie raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia,
2) Występowanie do zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) Występowanie w Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i wnioskiem
o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§29
1) Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
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 innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

ROZDZIAŁ 6
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIA SIĘ STOWARZYSZENIA
§30
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, w przypadku jego
rozwiązania majątek Stowarzyszenia jest rozporządzany zgodnie z uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
Do ważności oświadczeń roli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków zarządu.

Komitet założycielski:

