STATUT STOWARZYSZENIA „TEATRALNA 1”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie „Teatralna 1”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowieo
niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piła.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Piły i województwa wielkopolskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzid działania poza granicami
kraju na terenie innych paostw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowośd prawną.
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
§4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawad członkiem tych organizacji na
zasadach pełnej autonomii.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalnośd na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działao może zatrudniad pracowników oraz powoływad biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§6
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjno sportowej, opiekuoczej, zdrowotnej i profilaktycznej, w szczególności w zakresie
organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy na rzecz środowiska szkolnego, w tym
uczniów, ich rodzin i opiekunów prawnych, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin
w trudnej sytuacji życiowej.
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§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,
2) opracowywanie i wdrażanie programów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
3) inspirowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez
wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,
4) prowadzenie działao pomocowych dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo, dzieci,
osób niepełnosprawnych oraz seniorów,
5) organizowanie spotkao z psychologami, pedagogami, doradcami zawodowymi, lekarzami
i innymi specjalistami,
6) propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
7) prowadzenie kampanii na rzecz ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania,
8) organizowanie spotkao, konkursów, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych oraz społeczno - zawodowych,
9) promowanie nowych technologii edukacyjnych i innowacyjnej metodyki nauczania,
10) organizowanie turystyki i wypoczynku,
11) pomoc finansową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,
12) pozafinansowe wspieranie rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
13) współpracę z instytucjami, placówkami i organizacjami mogącymi wspierad działalnośd
Stowarzyszenia,
14) propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez radio, telewizję, prasę, Internet,
15) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia,
16) organizowanie prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej,
internetowej, wydawniczej i promocyjnej,
17) prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych,
18) współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami i firmami o podobnych
celach działania,
19) organizowanie zjazdów, konferencji, szkoleo, seminariów, spotkao oraz innych form
pracy edukacyjnej w kraju i za granicą,
20)

organizowanie

przedsięwzięd

społeczno-kulturalnych

regionalną,
21) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
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kształtujących

tożsamośd

22) działanie na rzecz integracji europejskiej,
23) aktywizowanie rodziców do współpracy ze Stowarzyszeniem,
24) pozyskiwanie sprzętu sportowo - rekreacyjnego, środków i pomocy dydaktycznych,
25) modernizowanie bazy szkoły,
26) współpracę z absolwentami szkoły,
27) przyznawanie nagród i wyróżnieo za działalnośd na rzecz szkoły i środowiska.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może byd
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
4) honorowych.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byd każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.
§ 10
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.
§ 11
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może byd osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalnośd i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek
Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
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1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
2) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek.
§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brad udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeo,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązao, przez okres przekraczający dziewięd miesięcy,
b. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowieo
i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
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uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział III. Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydowad o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpid w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powoład nie więcej niż
połowę składu organu.
§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 19
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
Walne Zebranie Członków
§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może byd zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata,
jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

5|S t r o n a

Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie
później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostad zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradowad nad sprawami, dla których zostało zwołane
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.
Zarząd
§ 22
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu
zarządu.
3. Członkowie zarządu mogą otrzymywad wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
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3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich.
Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdao i bilansu,
3) składanie sprawozdao na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego
członka Zarządu,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków
przez Zarząd w określonym terminie.

Rozdział IV. Majątek i gospodarka finansowa
§ 26
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
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3) środki pochodzące z ofiarności publicznej,
4) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
5) dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
6) inne dochody.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§ 27
1. Wprowadza się zakaz:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązao majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo
w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego organizacji,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Sposób reprezentacji
§ 28
Do składania oświadczeo woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 29
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Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 30
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 16 grudnia 2016 r.

Podpisano:
Hanna Rewolioska

…………………………………………………….

Beata Hanak

……………………………………………………..

Mieczysława Jasioska

……………………………………………………..

Leszek Brzozowski

……………………………………………………..
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