Statut Stowarzyszenia PAKT
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie PAKT zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach
oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§3
1.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem
Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

2.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3.

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi
identyfikacyjnymi Stowarzyszenia.

4.

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe Stowarzyszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
i zagranicą.

5.

Oddziały terenowe Stowarzyszenia nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.
§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi
i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może
zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
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Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem stowarzyszenia jest:
1.

Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, poprzez inicjowanie, wspieranie, a także pomoc
w organizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-kulturalnym dzięki wdrażaniu nowatorskich metod
nauczania w zakresie sztuki, architektury i designu, a także w innych obszarach mających wpływ
na przestrzeń kultury.

2.

Działalność edukacyjna, informacyjna i promocyjna na rzecz rozwoju sztuki i innych praktyk
kulturotwórczych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zarówno w kraju, jak i zagranicą.
2.1. Zwiększenie skuteczności promocji dolnośląskiej sztuki, architektury i designu, w tym zwłaszcza 		
promowanie młodych artystów i projektantów w kraju i zagranicą.

3.

Ochrona i popularyzacja rzemiosła artystycznego i tzw. “ginących zawodów”.

4.

Rozwój świadomości obywatelskiej i kompetencji kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem
dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu.
4.1. Działalność na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze.

5.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między państwami.

6.

Działalność na rzecz promocji aktywnego stylu życia (w tym sportu i rekreacji).

7.

Działalność na rzecz promocji ekologicznego trybu życia oraz ochrony przyrody (zwierząt i dóbr natury).

8.

Działalność na rzecz wyrównywania szans społecznych, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem,
w tym działania o charakterze charytatywnym.
8.1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przeciwdziałanie ich izolacji społecznej
i kulturalnej.
8.2. Działalność na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej osób w wieku emerytalnym.
8.3. Promocja aktywizacji i zatrudniania osób pozostających bez pracy.

9.

Promocja działalności wolontariackiej.

10. Działalność na rzecz rozwoju współpracy między projektantami, naukowcami i przedsiębiorcami.
11. Działalność na rzecz ochrony praw kobiet.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną, której przedmiotem jest:
1.

Organizowanie na terenie Polski, a w szczególności na terenie województwa dolnośląskiego wydarzeń
kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, o znaczeniu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
skierowanych do szerokiego grona odbiorców w tym również do dzieci, młodzieży i seniorów.

2.

Organizacja warsztatów, szkoleń, seminariów, wykładów, konferencji, wystaw i innych wydarzeń
kulturalnych, skierowanych do szerokiego grona odbiorców.
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3.

Prowadzenie działań wyrównujących szanse edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym (działania w zakresie kultury, sztuki, designu, sportu).

4.

Przygotowywanie oraz koordynacja programów i projektów dotyczących działalności statutowej, w tym
tworzenie na terenie placówek wychowawczo-oświatowych autorskich projektów edukacyjnych.

5.

Podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia, promocji i ochrony zdrowia
wśród społeczności lokalnej.

6.

Inicjowanie i propagowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów,
warsztatów, prelekcji.

7.

Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.

8.

Finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

9.

Organizowanie wypoczynku w formie kolonii, obozów, warsztatów.

10. Pozyskiwanie środków materialnych na cele statutowe Stowarzyszenia.
11. Inicjowanie spotkań integrujących różne środowiska lokalne działające na rzecz edukacji kulturalnej
i artystycznej.
12. Integracja członków Stowarzyszenia poprzez czynny udział w działalności rekreacyjnej, kulturalnej
i towarzyskiej.
13. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach statutowych.
14. Współpraca z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej, zwłaszcza w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, projektowej, artystycznej,
edukacyjnej, medialnej.
15. Współpraca z artystami, twórcami, naukowcami, nauczycielami, animatorami kultury, aktywistami
społecznymi i wolontariuszami.
16. Wspieranie członków stowarzyszenia w realizowaniu zamierzeń artystycznych, naukowych, edukacyjnych,
w tym w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych.
§9
Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez działalność odpłatną, której przedmiotem jest:
1.

Świadczenie usług w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej.

2.

Organizowanie wykładów, szkoleń, warsztatów, oprowadzań.

3.

Organizowanie konferencji, sympozjów, paneli dyskusyjnych.

4.

Organizowanie wydarzeń tematycznych.

5.

Świadczenie usług w zakresie koordynacji projektów i wydarzeń zgodnych z celami działalności statutowej.

6.

Opracowywanie scenariuszy wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych.

7.

Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie badań oraz analiz w obszarach związanych z działalnością
statutową.

8.

Opracowywanie, redakcja, przygotowanie do druku publikacji, broszur, etc. związanych z celami
działalności statutowej.
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9.

Świadczenie usług copywriterskich.

10. Świadczenie usług w zakresie promocji i marketingu.
11. Świadczenie usług graficznych i projektowych.
12. Świadczenie usług doradczych.
13. Sprzedaż wytworzonych w ramach działalności towarów i usług.
14. Sprzedaż przedmiotów darowizny.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.

2.

Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych.
b) Wspierających.
c)

Honorowych.
§ 11

1.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być 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 dwóch miesięcy
od daty złożenia deklaracji.
§ 12

1.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać 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 dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 13

1.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2.

Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
albo co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

ul. Waniliowa 26/9, 51-180 Wrocław
hello@stowarzyszeniepakt.pl
www.stowarzyszeniepakt.pl

§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
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.
§ 15

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 członkowskich.
§ 16

1.

Członkowie wspierający i honorowi 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 ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 17

1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
b) Wykluczenia przez Zarząd:

		

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
przez okres przekraczający dziewięć miesięcy;

		

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz 		
Stowarzyszenia;

		

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c)

Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

d) 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 uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1.

Walne Zebranie Członków.

2.

Zarząd.

3.

Komisja Rewizyjna.
§ 19

1.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 20

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.
§ 21
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków
§ 22
1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.

Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 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:
a) Z własnej inicjatywy.
b) Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej.
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c)
6.

Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku
lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
§ 23

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 sprawozdań władz Stowarzyszenia.

6.

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

7.

Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

8.

Podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd
§ 24
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, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.

3.

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje prezes.
§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:
1.

Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

2.

Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

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.
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Komisja Rewizyjna
§ 26
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.
§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.

Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2.

Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.

3.

Składanie sprawozdań 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 V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 28
1.

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) Składki członkowskie.
b) Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej.
c)

Dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

d) Dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z działalności odpłatnej.
e) Źródła pieniężne ze sponsoringu.
2.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
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Sposób reprezentacji
§ 29
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych
jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 30
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością
głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 31
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.

3.

Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk, charytatywnym o celach
zbliżonych do celów Stowarzyszenia.
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