STATUT
STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNEGO „KMT”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Artystyczne „KMT”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na
podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” Dz.U. Nr 79
poz. 855 z późniejszymi zmianami.
2. Stowarzyszenie jest apolityczne, dobrowolne, samorządne, o celach niezarobkowych.
3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną, powołane jest na czas
nieokreślony.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą zaś
miasto Piastów.
2. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może jednak prowadzić działalność poza
Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym profilu działania.
§3
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§5
Stowarzyszenie powstaje w celu:
1) upowszechniania kultury na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
2) stwarzania warunków sprzyjających twórczemu rozwojowi dzieci i młodzieży;
3) promowaniu i upowszechnianiu kultury polskiej poza granicami kraju.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działań:
1) artystyczną edukację dzieci i młodzieży (teatr, film, plastyka, muzyka, taniec itp.);
2) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie:
a)

programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące
działalność oświatową i kulturalną;


b) programów współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju kultury, sztuki
i edukacji;
c) p rogramów wydawniczych.
3)

organizowanie warsztatów,
edukacyjno-kulturalnej;


konferencji,

szkoleń

w

zakresie

działalności

4) organizowanie koncertów, przedstawień, prezentacji, konkursów, festiwali i
przeglądów kulturalnych o zakresie lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym;
5) inicjowanie i wspieranie produkcji teatralnych, muzycznych i filmowych, zarówno
profesjonalnych, jak i amatorskich;

6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (również w formach wyjazdowych:
obozy, wycieczki, rajdy itp.);
7) tworzenie kół zainteresowań, grup teatralnych, kabaretowych i zespołów muzycznych;
8) umożliwianie realizowania różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież i
do niej skierowanych;
9) opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw,
istotnych ze względów na cele Stowarzyszenia;
10) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.
§7
Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działalność
gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§8
Stowarzyszenie może współdziałać ze wszystkimi instytucjami rządowymi,
samorządowymi oraz pozarządowymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów
statutowych.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9
1. C
 złonkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. O
 soba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec)
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak i małoletni od 16 roku życia, nie
pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia
musi mieć rekomendację dwóch osób – obecnych członków Stowarzyszenia.
3. Kandydatura rozpatrywana jest na podstawie złożonej w siedzibie Stowarzyszenia deklaracji
członkowskiej.
4.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub cudzoziemiec)
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
rzeczową, finansową bądź merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
6.
Członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą
większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji.
7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.

§ 12
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. c zynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2.
uczestniczenia
w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie;
3. z głaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4. k orzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
5. członkowie w liczbie min. 5 mają prawo zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków,
uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
§ 13
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. a ktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2. p rzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. r egularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 14
1.
Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. C
 złonek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi
po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z
członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Ś
 mierci członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. W

ykluczenia przez Zarząd:
1) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
2) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
3) z powodu nie płacenia składek za okres ponad 6 miesięcy;
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień, uchwał i
regulaminów.
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która
członkostwo nadała.
§ 16
W przypadkach określonych w § 15 pkt. 1-5 orzeka Zarząd i jest zobowiązany
zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały lub orzeczenia.
§ 17
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w § 16.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18
1. W

ładzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
§ 19
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym podczas Walnego Zgromadzenia.
2. C
 złonkom władz Stowarzyszenia przysługuje nieograniczone prawo reelekcji.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/3 ogólnej liczby
uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W wypadku równej
liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 20
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie
może przekraczać połowy składu organu.
2. Odwołanie władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji odbywa się w trybie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którego zwołanie wnioskuje, co najmniej 2/3
członków Stowarzyszenia.
WALNE ZGROMADZENIE
§21
1. W

alne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym
terminie – w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. Uchwały
Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu, odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia
wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy
obecności co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś
członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne (zwołane raz na dwa lata) lub nadzwyczajne,
zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/3
liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej.
5.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane w terminie
miesięcznym od daty wpływu do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. U
 chwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2. R
 ozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. P
 owołanie i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. U
 dzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. U
 chwalanie zmian w Statucie.
6. W

ybór władz Stowarzyszenia.
7. N
 adawanie członkostwa honorowego.
8. R
 ozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

9.
Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań
poszczególnych członków.
10.

Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.


11.
Podejmowanie uchwał o majątku i funduszach Stowarzyszenia w wypadku jego
rozwiązania.
12.
Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
niezastrzeżonych w kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 23
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia
członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
ZARZĄD
§ 24
Zarząd składa się z 3 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wyłania w
drodze konsensusu prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
1. K
 ierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. R
 ealizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. R
 eprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
4.

Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego
Zgromadzenia.


5. P
 lanowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
6. O
 pracowanie programu działalności Stowarzyszenia.

7. Z
 woływanie Walnego Zgromadzenia.
8.

Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji
krajowych i zagranicznych.


9. P
 owoływanie komisji i zespołów problemowych, określanie zakresu ich działania.
10. P
 rzyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
11. R
 ozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
12. U
 stalanie wysokości składek członkowskich.
13. P
 owoływanie komisji zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
14.

Zwołanie na wniosek członków Stowarzyszenia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.


15. Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawnienia kierownika
zakładu pracy.
16.

Zarząd może ustanowić płatne etaty dla pracowników zgodnie z budżetem
Stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami prawnymi.


§ 26
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na miesiąc.
2.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności prezesa lub
wiceprezesa.
3. Quorum potrzebne do podejmowania przez Zarząd Stowarzyszenia prawomocnych uchwał
stanowi, co najmniej połowa jego członków.
4. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§ 27
Każdy z członków Zarządu jest samodzielnie uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia
Artystycznego „KMT” oraz do zawierania umów, składania oświadczeń woli i zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia Artystycznego „KMT”.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków, którzy podczas pierwszego
posiedzenia wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
2. W razie nie możności wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej przez samych jej
członków, wyboru przewodniczącego dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) K
 ontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2)
Przekładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie
wyjaśnień.
3) Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków.
4) S
 kładanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
5) S
 kładanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
§ 30
1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków
Komisji.
2. P
 rzewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 31
1. M

ajątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z: składek członkowskich, dotacji, dotacji z budżetu
państwa, spadków, darowizn, ze zbiórek publicznych zapisów oraz wpływów z działalności
gospodarczej wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie
mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 32
1. Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w
statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. „Prawo o
Stowarzyszeniach”.
4. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie
zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
5. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej-niedochodowej, której
cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§ 33
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia o wpisie właściwego
sądu rejestrowego
Warszawa, 27.05.2011 r.

