STATUT
Stowarzyszenia Przyjaznego Upowszechniania Kultur
(tekst jednolity)
Dzia I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Przyjaznego Upowszechniania Kultur (zwane dalej Stowarzyszeniem), posiada
osobowo prawn , dzia a na podstawie ustawy o stowarzyszeniach.
1. Stowarzyszenie zostaje powo ane na czas nieokre lony.
2. Siedzib Stowarzyszenia jest miasto Wroc aw.
3. Terenem dzia ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla w ciwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie mo e prowadzi dzia alno równie poza granicami
kraju.
4. Stowarzyszenie mo e u ywa odznak i piecz ci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
5. Stowarzyszenie mo e wspó pracowa z krajowymi, zagranicznymi i mi dzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu dzia ania oraz mo e pozostawa
cz onkiem tych organizacji.
6. Stowarzyszenie opiera swoj dzia alno na pracy spo ecznej cz onków. Do prowadzenia swych
spraw mo e zatrudnia pracowników.
Dzia II
CELE I ZASADY DZIA ANIA STOWARZYSZENIA
§2
Celem Stowarzyszenia jest :
1. Dzia alno popularyzatorska i edukacyjna, upowszechnianie wiedzy o kulturach wiata w
formie przyjaznej dla odbiorców.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
3. Dzia alno na rzecz osób niepe nosprawnych.
4. Upowszechnianie wiedzy na temat ekologii i ochrony rodowiska.
§3
Powy sze cele Stowarzyszenie realizuje przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Popularyzacj zjawisk kulturowych istotnych dla rozwoju cywilizacyjnego.
Budow oraz prowadzenie Parków Rozrywki popularyzuj cych ró ne zjawiska kulturowe.
Edukacj kulturowa.
Wspó prac z placówkami o podobnym charakterze.
Integrowanie rodowiska zainteresowanego celami dzia alno ci stowarzyszenia.
Uwra liwianie na problemy ekologii i ochrony rodowiska.
Inicjowanie innych form dzia alno ci s
cych celom Stowarzyszenia.

Dzia III
CZ ONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWI ZKI
§4
Cz onkowie Stowarzyszenia dziel si na:

1. Cz onków zwyczajnych.
2. Cz onków honorowych.
3. Wspieraj cych.
§5
1. Cz onkiem zwyczajnym mo e by osoba fizyczna posiadaj ca pe
zdolno do czynno ci
prawnych, b
ca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyj cia nowych cz onków dokonuje Zarz d uchwa podj
w ci gu dwóch miesi cy od daty
enia deklaracji zawieraj cej rekomendacj dwóch cz onków zwyczajnych. W razie odmowy
przyj cia w poczet cz onków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesi ca od daty jej
dor czenia z
na r ce Zarz du odwo anie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje
odwo anie w czasie najbli szych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§6
1. Cz onek zwyczajny ma prawo:
1.1. wybiera i by wybieranym do w adz Stowarzyszenia,
1.2. uczestniczy z g osem stanowi cym w Walnym Zebraniu,
1.3. zg asza wnioski i postulaty dotycz ce dzia alno ci Stowarzyszenia,
1.4. korzysta z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych dzia aniach zgodnych z
jego celami statutowymi,
1.5. bra udzia w pracach, zebraniach i innych przedsi wzi ciach Stowarzyszenia z prawem
osu.
2. Cz onek zwyczajny obowi zany jest do:
2.1. przestrzegania statutu, regulaminów, uchwa i zarz dze w adz Stowarzyszenia,
2.2. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2.3. dbania o mienie i dobre imi Stowarzyszenia.
2.4. terminowego op acania sk adek cz onkowskich.
§7
1. Cz onkiem wspieraj cym mo e by osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczn
dzia alno ci Stowarzyszenia i akceptuj ca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyj ta
przez Zarz d na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Cz onek wspieraj cy ma prawo bra udzia z g osem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
zg asza do w adz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotycz ce podejmowanych przez
Stowarzyszenie zada .
3. Cz onek wspieraj cy zobowi zany jest do przestrzegania ustale zawartych w podpisanej
deklaracji.
4. Cz onek wspieraj cy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
§8
1. Cz onkiem honorowym Stowarzyszenia mo e zosta osoba fizyczna szczególnie zas ona dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godno cz onka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarz du Stowarzyszenia.
3. Cz onek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mo e jednak bra
udzia z g osem doradczym w statutowych w adzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie
prawa jak cz onek zwyczajny.
4. Cz onek honorowy zwolniony jest z obowi zku op acania sk adek cz onkowskich
§9
1. Cz onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.1. dobrowolnej rezygnacji z przynale no ci do Stowarzyszenia, zg oszonej na pi mie
Zarz dowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowi za odno nie Stowarzyszenia,
1.2. mierci cz onka lub utraty osobowo ci prawnej przez cz onka wspieraj cego

1.3. uchwa y Zarz du, z powodu nie p acenia sk adek cz onkowskich lub nieusprawiedliwionego
nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
1.4. wykluczenia uchwa Zarz du z powodu nieprzestrzegania postanowie statutu,
regulaminów i uchwa w adz Stowarzyszenia, dzia ania na szkod Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skre lona ma prawo wniesienia odwo ania do Walnego Zebrania w
terminie 14 dni od daty dor czenia uchwa y na pi mie. Zebranie rozpatruje odwo anie w czasie
najbli szych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Dzia IV
ADZE STOWARZYSZENIA
§ 10
1. W adzami Stowarzyszenia s :
1.1. Walne Zebranie Stowarzyszenia
1.2. Zarz d.
1.3. Komisja Rewizyjna
§ 11
Walne Zebranie Stowarzyszenia
1. Walne Zebranie Cz onków jest najwy sz w adz Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Cz onków mo e by
2.1. Zwyczajne,
2.2. Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwo uje Zarz d raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiaj c cz onków pisemnie o jego terminie, miejscu i
proponowanym porz dku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie Cz onków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo uje Zarz d:
5.1. Z w asnej inicjatywy,
5.2. Na danie Komisji Rewizyjnej,
5.3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby cz onków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno by zwo ywane w terminie miesi ca od daty zg oszenia
wniosku lub dania i obradowa nad sprawami, dla których zosta o zwo ane.
7. Uchwa y Walnego Zebrania zapadaj zwyk wi kszo ci g osów, w g osowaniu jawnym, w
obecno ci ponad po owy ogólnej liczby cz onków zwyczajnych Stowarzyszenia (z wyj tkiem§ 15.1
i 2). W przypadku braku niezb dnej po owy cz onków stowarzyszenia, pó godziny po terminie
pierwszego Walnego Zebrania odb dzie si kolejne na którym decyzje zapada b
zwyk
wi kszo ci g osów obecnych cz onków.
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodnicz cy Walnego Zebrania wybierany ka dorazowo w
osowaniu jawnym, bezwzgl dn wi kszo ci obecnych cz onków Stowarzyszenia.
Przewodnicz cy nie mo e wchodzi w sk ad Zarz du i Komisji Rewizyjnej.
9. W przypadku równego roz enia g osów w trakcie g osowania, decyduje g os przewodnicz cego
Walnego Zebrania.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególno ci nale y:
10.1.
ustalanie kierunków i programu dzia ania Stowarzyszenia,
10.2.
uchwalenie statutu i jego zmian,
10.3.
zatwierdzanie regulaminów Zarz du i Komisji Rewizyjnej,
10.4.
wybór i odwo ywanie Prezesa Zarz du, Zarz du i Komisji Rewizyjnej
10.5.
decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarz dowi,
10.6.
podejmowanie uchwa y o rozwi zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj tku,
10.7.
rozpatrywanie odwo
od uchwa Zarz du,
10.8.
nadawanie tytu u cz onka honorowego Stowarzyszenia,
10.9.
ocenianie dzia alno ci Zarz du i Komisji Rewizyjnej.

§ 12
Zarz d
1. Zarz d sk ada si z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarz d wybiera ze
swego grona sekretarza i skarbnika, a tak e mo e wybra wiceprezesa.
2. Kadencja Zarz du trwa 3 lata.
3. Uchwa y Zarz du podejmowane s w g osowaniu jawnym, zwyk wi kszo ci g osów, przy
obecno ci co najmniej po owy ogólnej liczby uprawnionych cz onków (quorum). W sytuacji
równego roz enia g osów decyduje g os Prezesa. Na podstawie uchwa y pe nego sk adu Zarz d
mo e podejmowa uchwa y w g osowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarz du odbywaj si stosownie do potrzeb.
5. Posiedzenia Zarz du zwo ywane s przez Prezesa.
6. Do zakresu dzia ania Zarz du nale y:
6.1.
realizacja uchwa Walnego Zebrania i kierowanie ca okszta tem dzia alno ci
Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
6.2.
uchwalanie planów dzia alno ci Stowarzyszenia i preliminarzy bud etowych,
6.3.
sprawowanie zarz du nad maj tkiem Stowarzyszenia,
6.4.
ustalania regulaminu wynagrodze pracowników Stowarzyszenia,
6.5.
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia maj tku nieruchomego i
ruchomego,
6.6.
ustalanie wysoko ci sk adek cz onkowskich oraz terminu ich uiszczania,
6.7.
podejmowanie decyzji w sprawie zaci gania zobowi za ,
6.8.
zwo ywanie Walnego Zebrania,
6.9.
podejmowanie uchwa w sprawach przyjmowania i wykluczania cz onków
zwyczajnych i wspieraj cych,
6.10.
rozpatrywanie sporów pomi dzy cz onkami, powsta ych na tle dzia alno ci
Stowarzyszenia,
6.11.
sk adanie sprawozda ze swej dzia alno ci na Walnym Zebraniu,
6.12.
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6.13.
w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowi zku p acenia sk adek
cz onkowskich,
6.14.
reprezentowanie Stowarzyszenie na zewn trz i dzia anie w jego imieniu.
7. Zarz d dzia a na podstawie w asnego uchwalonego regulaminu.
8. Do realizacji swych zada Zarz d mo e powo
Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
9. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarz du.
§ 13
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powo anym do sprawowania kontroli nad jego
dzia alno ci .
2. Komisja Rewizyjna sk ada si z 5 cz onków, którzy wybieraj spo ród siebie Przewodnicz cego
Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. Do zakresu dzia ania Komisji Rewizyjnej nale y:
4.1. kontrolowanie co najmniej raz w roku ca okszta tu dzia alno ci Stowarzyszenia,
4.2. wyst powanie do Zarz du z wnioskami wynikaj cymi z przeprowadzonych kontroli i danie
wyja nie ,
4.3. prawo dania zwo ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie
wywi zywania si przez Zarz d z jego statutowych obowi zków, a tak e prawo dania
zwo ania posiedzenia Zarz du,
4.4. zwo anie Walnego Zebrania, w razie nie zwo ania go przez Zarz d G ówny w terminie
ustalonym statutem,
4.5. sk adanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmow udzielenia) absolutorium
dla Zarz du,
4.6. sk adanie sprawozda ze swej dzia alno ci na Walnym Zebraniu.

5. Uchwa y Komisji Rewizyjnej, podejmowane s w g osowaniu jawnym, zapadaj zwyk
wi kszo ci g osów w obecno ci wszystkich cz onków Komisji. Na podstawie uchwa y pe nego
sk adu Komisja Rewizyjna mo e podejmowa uchwa y w g osowaniu tajnym.
6. Cz onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog pe ni innych funkcji we w adzach Stowarzyszenia ani
by pracownikami Stowarzyszenia.
7. Cz onkowie Komisji Rewizyjnej mog bra udzia w posiedzeniach Zarz du z g osem doradczym.
8. Komisja Rewizyjna dzia a na podstawie w asnego uchwalonego regulaminu.
9. Komisja Rewizyjna ma prawo dania od cz onków i w adz Stowarzyszenia wszystkich szczebli
enia pisemnych lub ustnych wyja nie dotycz cych kontrolowanych spraw.

Dzia V
MAJ TEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 14
1.

ród ami powstania maj tku Stowarzyszenia s :
1.1. sk adki cz onkowskie,
1.2. darowizny, zapisy i spadki, rodki pochodz ce z ofiarno ci prywatnej, zbiórki publiczne lub
innych róde .
1.3. wp ywy z dzia alno ci statutowej Stowarzyszenia, dochody z w asnej dzia alno ci, dochody z
maj tku Stowarzyszenia, dochody z kapita u (odsetki, lokaty, akcje),
1.4. dochody z nieruchomo ci i ruchomo ci b
cych w asno ci lub w u ytkowaniu
Stowarzyszenia,
1.5. dotacje, subwencje, kontrakty, rodki z funduszy publicznych, granty, zlecenia us ug,
1.6. dochody z dzia alno ci gospodarczej wykonywanej na podstawie odr bnych przepisów.
2. Sk adki cz onkowskie powinny by wp acane do ko ca I kwarta u ka dego roku. Nowo przyj ci
cz onkowie wp acaj sk adki, wg zasad okre lonych przez Zarz d, w ci gu czterech tygodni od
otrzymania powiadomienia o przyj ciu na cz onka Stowarzyszenia. Wysoko sk adek okre la
Zarz d w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3. Do sk adania o wiadcze woli we wszystkich sprawach, w tym maj tkowych, Stowarzyszenia,
zawierania umów i udzielania pe nomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch
cz onków Zarz du dzia aj cych cznie.

§ 14 a
Przedmiotem dzia alno ci gospodarczej, o której mowa w §14 ust. 1 pkt. 1.6, prowadzonej przez
Stowarzyszenie b dzie wynajem nieruchomo ci oraz dzia alno pozosta ych organizacji
cz onkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Dzia VI
PRZEPISY KO COWE
§ 15
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Cz onków wymaga kwalifikowanej
wi kszo ci 2/3 g osów, przy obecno ci co najmniej 2/3 cz onków uprawnionych do g osowania.
2. Podj cie uchwa y o rozwi zaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Cz onków wymaga
kwalifikowanej wi kszo ci 2/3 g osów, przy obecno ci co najmniej 2/3 cz onków uprawnionych do
osowania.
4. Wniosek o zmian statutu musi by zg oszony na pi mie, a tre proponowanej zmiany podana w
zawiadomieniu zwo uj cym Walne Zebranie.

5. Podejmuj c uchwa o rozwi zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powo uje Komisj
Likwidacyjn , która przeprowadzi likwidacj Stowarzyszenia.
§ 16
Statut wchodzi w ycie z dniem uprawomocnienia si postanowienia s du rejestrowego o
zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
§ 17
Cz onkowie za
zwyczajnego.

yciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia otrzymaj wszelkie prawa cz onka

§ 18
1. Do chwili wyborów w adz Stowarzyszenia funkcj Zarz du Stowarzyszenia pe ni Komitet, który
zwo a Walne Zgromadzenie.
2. Do chwili wyboru Przewodnicz cego Zarz du jego funkcje pe ni Prezes Komitetu
Za ycielskiego.
§ 19
1. Niniejszy Statut Zosta uchwalony przez Walne Zebranie Cz onków dnia 29 listopada 2004 i
wchodzi w ycie z dniem uprawomocnienia si postanowienia S du Rejestrowego o jego
rejestracji.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje si przepisy ustawy „Prawo o
Stowarzyszeniach”.

Przewodnicz cy

Sekretarz

