STATUT
STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY
PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 12 marca 2011 r.
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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu”, w dalszej części zwane
Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu i obowiązujących przepisów prawa
oraz posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych
o tym samym lub podobnym charakterze działania.

i

zagranicznych

stowarzyszeń

§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak, których wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§7
Stowarzyszenie
opiera
swoją
działalność
na
pracy
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

społecznej

członków.

§8
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§9
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz kultury oraz twórców w tym, w
szczególności, wywodzących się z wielkopolskiego środowiska policyjnego.
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2) Integracja twórców w tym, w szczególności, wywodzących się z policyjnego
środowiska artystycznego, na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem
regionu Wielkopolski.
3) Propagowanie i promowanie w resorcie i w środowisku dorobku twórców, w tym w
szczególności wywodzących się ze środowiska policyjnego.
4) Rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego w tym, w szczególności, wśród
rodzin policjantów, emerytów i rencistów oraz pracowników Policji.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatnie lub nieodpłatnie. Decyzja w tej
sprawie należy do Zarządu Stowarzyszenia.
§ 10
Powyższe cele realizowane są przez:
1. Inicjowanie i wspieranie aktywności środowiska na rzecz rozwoju i promocji kultury w
regionie.
2. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych
i patronów dla przedsięwzięć odbywających się pod patronatem Stowarzyszenia.
3. Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi.
4. Współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi
rozwojem i promocją kultury w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
5. Gromadzenie prac twórców w tym, w szczególności, środowiska policyjnego, w celu
utworzenia i wspierania Stałej Galerii Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
6. Organizowanie plenerów i warsztatów artystycznych doskonalących umiejętności
twórców, w tym członków Stowarzyszenia.
7. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami
w Polsce i za granicą.
8. Organizowanie
kursów,
sympozjów,
odczytów,
koncertów
oraz
udział
w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych promujących działalność
Stowarzyszenia, jego członków i twórców.
9. Organizowanie i finansowanie uczestnictwa twórców w tym, w szczególności, członków
Stowarzyszenia, w plenerach, warsztatach oraz wystawach.
10. Współpracę
z
ogniwami
służbowymi
Komendy
Wojewódzkiej
Policji
w Poznaniu w zakresie prowadzenia przez te organy działalności polegającej na
wydawaniu folderów, biuletynów oraz działanie na rzecz reaktywowania czasopisma Stop.
11. Organizowanie wystaw i prezentację dorobku twórców, w szczególności wywodzących się
ze środowiska policyjnego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
l. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
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c) honorowych.
§ 12
Członkami Stowarzyszenia są:
1. Członkowie
założyciele
uchwalający
niniejszy
statut,
którzy
wraz
z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.
2. Członkowie zwyczajni - osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub
obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub
za granicą, nie karane za przestępstwo pospolite i posiadające pełnię praw publicznych,
popierające cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską.
3. Członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne, deklarujące pomoc materialną na
rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego
przedstawiciela.
4. Członkowie honorowi - nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi
za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.
5. Przynależność do stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych
organizacjach i stowarzyszeniach.
§ 13
1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po
spełnieniu warunków opisanych w § 12 niniejszego statutu.
2. Tytuł członka honorowego stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia nadaje Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w drodze stosownej uchwały.
§ 14
1. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz
Stowarzyszenia,
c) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych
w Statucie,
d) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) prawo noszenia odznaki i posiadania legitymacji Stowarzyszenia,
f) prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie.
2. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
e) terminowo opłacać składki członkowskie.
3. Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 15
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1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) śmierci członka,
b) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
c) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
d) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
2. Oświadczenie członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia powinno być dokonane
w formie pisemnej i wywiera skutek z chwilą złożenia tego oświadczenia Zarządowi
Stowarzyszenia.
3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Komisji
Rewizyjnej na wniosek Zarządu w razie:
a) niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej trzech miesięcy,
b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Komisji
Rewizyjnej na wniosek Zarządu w razie:
a) nie przestrzegania przez członka postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite lub
utraty praw publicznych.
5. Uchwały, o których mowa w § 15 ust. 3 i ust. 4 Statutu, powinny wskazywać przyczynę
pozbawienia statusu członka Stowarzyszenia oraz pouczenie o prawie wniesienia
odwołania.
6. Odwołanie od uchwał określonych w § 15 ust. 3 i ust. 4 wnosi się do Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania przez członka
uchwały sporządzonej w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
7. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie na najbliższym posiedzeniu podejmując
decyzję w drodze uchwały, od której nie przysługuje odwołanie.
8. Postanowienia § 15 ust. 5 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku odmowy przyjęcia
osoby ubiegającej się o członkostwo w Stowarzyszeniu.
§ 16
Pozbawienie członkostwa honorowego może być dokonane w przypadkach określonych w §
15 ust. 4.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków jako najwyższa władza Stowarzyszenia.
2. Zarząd jako organ wykonawczy Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna jako organ nadzoru Stowarzyszenia.
§ 18
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1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata.
2. Wybór członków władz Stowarzyszenia odbywa się zwykłą większością głosów
spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym lub jawnym, zgodnie
z decyzją Walnego Zebrania Członków.
§ 19
O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia
zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania (quorum).

DZIAŁ I
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter
zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są
wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, sprawozdawcze - raz na rok,
sprawozdawczo-wyborcze - raz na cztery lata, w terminie 30 dni przed upływem każdego
z tych okresów.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub
członków
Stowarzyszenia
powinno
odbyć
się
nie
później
niż
w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie może
obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych
członków posiadających prawa wyborcze.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
e) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
f) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji
w razie ich powołania,
6

h)
i)
j)
k)

rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania
Członków.
9. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni
być poinformowani co najmniej 10 dni przed planowanym terminem odbycia Walnego
Zebrania.
10. W razie braku quorum określonego w § 19 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne
Zebranie Członków w tym samym dniu po upływie 30 minut. Walne Zebranie zwołane w
tym terminie może podjąć uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z
wyjątkiem
uchwał
określonych
w
§
20
ust.
11
oraz
§ 25 ust. 2.
11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu oraz odwołania przed
upływem kadencji władz Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3
głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
12. Członek władz Stowarzyszenia może być wybrany na więcej niż jedną kadencję.

DZIAŁ II
ZARZĄD

1.

2.

3.

4.

§ 21
Zarząd Stowarzyszenia jest jednoosobowy, a w jego skład wchodzi Prezes Zarządu
wybierany przez Walne Zebranie Członków, z tym że Prezesem Zarządu Stowarzyszenia
nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Prezes Zarządu Stowarzyszenia
składa oświadczenie o spełnieniu warunków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
określonych w niniejszym ustępie.
Mandat Prezesa Zarządu wygasa w razie:
a) ustąpienia z zajmowanej funkcji,
b) śmierci,
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest
odpowiedzialny
za
przestrzeganie
postanowień
Statutu,
regulaminów
i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
b) opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie
ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) wnioskowanie o podjęcie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków
zwyczajnych i wspierających,
e) wnioskowanie o podjęcie uchwał o nadawaniu lub pozbawianiu członkostwa
honorowego,
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f)
g)
h)
i)
j)

prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,
ustalanie wysokości składek członkowskich, przy czym Zarząd może w drodze
uchwały zwolnić od płacenia składek niektóre grupy członkowskie bądź pojedynczych
członków w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
k) powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów takich jak komisje i zespoły do
realizacji celów Stowarzyszenia,
l) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
m) zgłaszanie zmian Statutu w odpowiednim sądzie.
5. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
6. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
7. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz
statutowych Stowarzyszenia, prezes może podejmować stosowne decyzje.
8. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
9. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.
10. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności określonych w § 21 ust. 2 a) i b) Komisja
Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyboru Prezesa
Zarządu.
11. W przypadku określonym w § 21 ust. 2 lit. c) Walne Zebranie Członków podejmuje
uchwałę o wyborze Prezesa Zarządu na tym samym posiedzeniu.

DZIAŁ III
KOMISJA REWIZYJNA
§ 22
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie
Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
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 pełnionych funkcji w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa GUS za rok poprzedni.
3. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu warunków
pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej określonych w ust. 2 lit. a i b powyżej.
4. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci lub odwołania - mandat
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5.
6.

7.
8.

wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród
kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków według
kolejności uzyskanych głosów. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu w
powyższy sposób, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uzupełnienia
swego składu w drodze podjętej uchwały o wyborze nowego członka bądź członków.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) przedstawianie Sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
c) pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu na uprzedni wniosek Zarządu,
d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Szczegółowy tryb i zasady działania komisji Rewizyjnej określa regulamin.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

1.

2.
3.
4.

§ 23
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dotacje i subwencje oraz wpływy pochodzące z ofiarności publicznej,
c) darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) dochody z ofiarności publicznej.
Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia przechowywane będą na koncie
bankowym Stowarzyszenia.
Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
Cały osiągany dochód Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 24
Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych oraz niemajątkowych w
imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu.
§ 25
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
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w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”);
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego: członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich;
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego: członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu Stowarzyszenia;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów, jego pracownicy oraz ich osoby bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

1.

2.

3.

4.

§ 26
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w razie:
a) podjęcia odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków,
b) wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w
obecności co najmniej 1/2 ogółu członków zwyczajnych mających prawa wyborcze
(quorum) i dla swej skuteczności wymaga 2/3 głosów oddanych za uchwałą.
Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone
w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w przypadku określonym w § 2 ust. 1 lit. b) o
przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka sąd.
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez
Sąd.
Koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywa się z majątku
Stowarzyszenia.

Poznań, dnia 12 marca 2011 r.
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