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Statut Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej Kulturatka 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej Kulturatka zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” 

(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 

1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”. 

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 2 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. 

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 

§ 4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 

§ 5 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6 
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1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.  

2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie 

może zatrudniać pracowników.  

3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia oraz osoba nienależąca 

do Stowarzyszenia. 

§ 7 

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, logotypu, oznak i znaków 

organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania 

§ 8 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu 

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających szerzeniu różnorako 

pojmowanej kultury w społeczeństwie oraz upowszechnianie i realizowanie działań 

będących realizacją idei edukacji nieformalnej, a także wspieranie organizacyjne i 

rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. 

§ 9 

Celami Stowarzyszenia są: 

a. Szerzenie wielostronnie pojmowanej kultury w społeczeństwie z naciskiem na jego 

młodych obywateli. 

b. Wykształcenie pozytywnego stosunku społeczeństwa do instytucji świata kultury i sztuki, 

zachęcenie do korzystania z dobrodziejstw kultury na drodze korzystania z oferty ww. 

instytucji oraz wykorzystywanie kontaktu z kulturą i sztuką dla celów edukacji 

nieformalnej. 

c. Rozwijanie postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie, głównie wśród młodych ludzi. 
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d. Promowanie nowoczesnych technik komunikacji i innych form masowej i indywidualnej 

komunikacji. 

e. Zacieśnienie kontaktów pomiędzy różnymi regionami Polski. 

f. Zachęcanie do bliższego zapoznania się z osiągnięciami kultury, sztuki i techniki innych 

narodów. 

g. Szerzenie wiedzy na temat Polski, Regionu Małopolski, a szczególnie Krakowa, jego 

zabytków, historii i obyczajów oraz wzbudzanie zainteresowania tymi zagadnieniami. 

h. Promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz promowanie 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

i. Szerzenie idei tolerancji i bezkonfliktowego funkcjonowania  w społeczeństwie. 

j. Ochrona środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym. 

k. Prowadzenie działań mających za zadanie wyrównywanie szans rozwojowych osób o 

ograniczonych zdolnościach lub możliwościach rozwoju. 

l. Umożliwianie realizowania różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież i do 

niej skierowanych. 

m. Promowanie, wspieranie i podejmowanie wszelkich wyżej wymienionych działań 

skierowanych do przedstawicieli innych narodowości przebywających w Polsce 

n. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

o. Działanie na rzecz międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży oraz 

przedstawicieli społeczności i środowisk lokalnych. 

§10 

Stowarzyszenie realizuje cele przez: 

a. Inicjowanie i prowadzenie działań kulturalnych, informacyjnych, promocyjnych, 

naukowych i edukacyjnych. 

b. Organizowanie szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, kursów, 

prelekcji, koncertów, imprez itp.  
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c. Współpracę z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi, 

partiami politycznymi, korporacjami zawodowymi, organizacjami pracodawców i 

związkowymi, ośrodkami naukowymi, instytutami i placówkami badawczymi, 

kulturalno-oświatowymi oraz służby zdrowia. 

d. Współpracę z mediami. 

e. Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 

f. Działalność na forum międzynarodowym. 

g. Współpracę z instytucjami, organizacjami i innymi osobami prawnymi zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia. 

h. Tworzenie klubów dyskusyjnych, forów i instytutów. 

i. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród. 

j. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, patronowanie im i współuczestnictwo w takich 

wydarzeniach. 

k. Organizowanie imprez turystycznych i sportowych. 

l. Wspieranie agroturystyki. 

m. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych 

podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. 

n. Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie różnego rodzaju wydawnictw 

istotnych ze względu na cele Stowarzyszenia. 

o. Realizację projektów i inicjatyw społecznych i edukacyjnych. 

p. Pozyskiwanie środków na realizację celów społecznych i edukacyjnych. 

q. Działalność wydawniczą. 

r. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. 

§ 11 

Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby 

niebędące jego członkami (wolontariusze). 
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§ 12 

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych postanowień może powołać inne organizacje 

dopuszczalne w granicach prawa. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. członków zwyczajnych 

b. członków honorowych. 

§ 14 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej 

Polskiej, który: 

a. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

b. Podziela cele Stowarzyszenia. 

c. Złoży odpowiednią deklarację członkowską. 

2. W tym samym trybie członkiem zwyczajnym może zostać cudzoziemiec, także niemający 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Małoletni mogą należeć do Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w ustawie „Prawo 

o stowarzyszeniach”. 

4. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd, 

działający jednoosobowy na podstawie pisemnej deklaracji osoby, która chce zostać 

członkiem.  

5. Od decyzji odmawiającej wpisu kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna (odwołanie nie przysługuje). 

§ 15 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo w szczególności: 
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a. Korzystać z biernego i czynnego prawa w wyborach władz Stowarzyszenia; 

b. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia; 

c. Podejmować inicjatywy, zgłaszać wnioski, opinie i głosować na zebraniach 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu. 

d. Legitymować się przynależnością do Stowarzyszenia. 

e. Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

§ 16 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swoją działalnością przysłużyła 

się szczególnie dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Tytuł członka honorowego przyznaje Zarząd w drodze uchwały przyjętej zwykłą 

większością głosów. 

§ 17 

1. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo: 

a. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, bez czynnego 

i biernego prawa wyborczego; 

b. Uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. 

organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 

c. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy ma obowiązek godnego reprezentowania Stowarzyszenie i 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością 

Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

4. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, 

która członkowstwo nadała.  

§ 18 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są w szczególności do: 
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a. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia swoją postawą i działaniami. 

b. Dbania o jego dobre imię. 

c. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia. 

d. Prezentowania postawy prospołecznej. 

e. Przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

niniejszego statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i innych władz Stowarzyszenia. 

f. Uczestniczenia w spotkaniach członków Stowarzyszenia, w szczególności w Walnym 

Zgromadzeniu. 

g. Niedziałania na szkodę Stowarzyszenia. 

h. regularnego opłacania składek członkowskich zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia 

(dot. członków zwyczajnych). 

§ 19 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez: 

1. Rezygnację zgłoszoną/złożoną na ręce Zarządu; 

2. Śmierć członka Stowarzyszenia. 

3. Wykluczenie przez Zarząd: 

a. Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia. 

b. Za nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w pracach Stowarzyszenia. 

c. Na wniosek Zarządu za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 6 

miesięcy. 

d. Działanie na szkodę Stowarzyszenia. 

4. Pisemny umotywowany wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia. 

5. Utratę praw publicznych członka w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. 

6.  Rozwiązanie się Stowarzyszenia z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu. 

§ 20 
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Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia. Decyzja podjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 21 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków, zwane też Walnym Zgromadzeniem. 

b. Zarząd. 

c. Komisja Rewizyjna. 

 § 22 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym. 

3. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną 

kadencję. 

4. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. 

§ 23 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu. 

 

Walne Zgromadzenie 

§ 24 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. 



9 

 

§ 25 

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej jeden raz w roku przez Zarząd. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia 

członków pisemnie lub elektronicznie e-mailem na wskazany uprzednio adres co najmniej 

na 14 dni przed terminem. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek członków Komisji 

Rewizyjnej, lub połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

a. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków zwyczajnych winien określić sprawy, 

które ma rozpatrywać Walne Zgromadzenie.  

b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku. 

§ 26 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenie zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem 

postanowień punktu § 34: 

a. W pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków 

uprawnionych do głosowania, 

b. W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. 

c. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisywane są przez sekretarza, 

przewodniczącego Zgromadzenia oraz Zarząd. 

5. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć z prawem głosu członkowie 

zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym –członkowie honorowi i zaproszeni 

goście. 

6. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie.  

7. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością 

głosów przez Walne Zgromadzenie. 

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

§ 27 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia. 
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b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

c. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 

d. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

e. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

f. Uchwalanie zmian statutu. 

g. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych 

organizacji. 

h. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 

i. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Komisji Rewizyjnej 

wniesionych przez członków Stowarzyszenia. 

j. Rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu. 

 

Zarząd 

§ 28 

1. Zarząd składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd składa się z Prezesa oraz Wiceprezesów. 

3. Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa oraz od 2 do 4 

Wiceprezesów. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w 

kwartale, i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa. 

5. Członek Zarządu przestaje pełnić swą funkcję przed upływem kadencji na skutek: 

a. Utraty statusu członka zwyczajnego, 

b. Rezygnacji złożonej na ręce Prezesa, 

c. Rezygnacji złożonej na ręce Komisji Rewizyjnej w przypadku rezygnacji Prezesa, 

d. Śmierci członka zarządu.  
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§ 29 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. Zapewnienie prawidłowego działania Stowarzyszenia. 

b. Zapewnianie wykonywania uchwał. 

c. Opracowywania projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia. 

d. Inicjowania i prowadzenia działań wynikających z uchwał Zarządu i postanowień 

statutu. 

e. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. 

f. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia. 

g. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 

h. Podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego 

zwolnienia Członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczenia składki 

członkowskiej. 

i. Zarządzanie finansami i prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia. 

j. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja list członkowskich, gromadzenie regulaminów 

i aktów prawnych wydawanych przez władze Stowarzyszenia oraz protokołów z 

ich posiedzeń, kompletowanie i archiwizacja dokumentacji z działalności 

Stowarzyszenia. 

k. Przygotowywanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z 

działalności Stowarzyszenia. 

l. Decydowanie o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych na podstawie 

pisemnej deklaracji osoby, która chce zostać członkiem. 

m. Nadawanie tytułu członka honorowego w drodze uchwały przyjętej zwykłą 

większością głosów. 

n. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych 

organizacjach krajowych i zagranicznych. 

o. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
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p. Zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania. 

q. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia. 

r. Przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń. 

s. Opracowywanie i zatwierdzanie wzoru pieczęci i znaku graficznego (logo) 

Stowarzyszenia. 

t. Opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu. 

u. Realizacja projektów/grantów dofinansowanie przedsięwzięć.  

v. Powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków zwyczajnych 

wybranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.  

3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia. 

b. Składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium.  

c. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. 

d. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami Stowarzyszenia. 

9. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń 

dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 
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6. Od orzeczeń Komisji Rewizyjnej zainteresowanym podmiotom przysługuje odwołanie do 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

§ 31 

1. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje: 

a. Na jego pisemny wniosek, 

b. W drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów, 

c. W przypadku utraty statusu członka zwyczajnego, 

d. Śmierci członka Komisji Rewizyjnej. 

2. Rezygnacja jednego członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymaga 

ponownego wyboru nowego składu Komisji. 

§ 32 

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w par. 21 pkt b  w 

czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu następuje w drodze kooptacji, której dokonują 

członkowie Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu. W tym trybie można powołać nie 

więcej niż połowę składu organu. 

2. Nowo wybrany członek Zarządu sprawuje funkcję do momentu zakończenia kadencji 

Zarządu, do którego został dokooptowany.  

 

Rozdział V 

Maj ątek Stowarzyszenia 

§ 33 

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse. 

2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:  

a. Składki członkowskie. 

b. Darowizny, spadki i zapisy 

c. Dochody z majątku Stowarzyszenia 
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d. Ofiarność publiczną. 

e. Dotacje. 

f. Kredyty i pożyczki bankowe. 

g. Dotacje pozyskane z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. 

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd.  

5. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu, z 

zastrzeżeniem ust.3. 

6. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 1 000,00 (tysiąc 

złotych) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu. 

7. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie. 

8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Rozdział VII 

Postanowienia Końcowe 

§ 34 

1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów przy obecności:  

a. W pierwszym terminie – co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania 

członków Stowarzyszenia, 

b. W drugim terminie – co najmniej połowy liczby uprawnionych go głosowania 

członków Stowarzyszenia. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy "Prawa o 

stowarzyszeniach”. 


