STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KULTURALNO – ROZWOJOWYCH Z UŚMIECHEM
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Rozwojowych z Uśmiechem
zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r.
nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (D.U. nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami ) oraz niniejszego Statutu.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy Stowarzyszenie z Uśmiechem.
6. Dopuszczalne jest tłumaczenie nazwy Stowarzyszenia i skróconej nazwy Stowarzyszenia na inne
języki.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Olsztyn.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenie może również prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
4. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.

§3
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

Rozdział II
Cele i formy działania

§4
1.

Celami działalności Stowarzyszenia jest:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

wszechstronna edukacja i rozwój ludzi ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,
promowanie i popularyzowanie rozwoju osobistego,
popularyzowanie nauki, kultury, sztuki, sportu i innych twórczych i aktywnych form życia,
wspieranie i upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych ,
promocja zdrowia człowieka i profilaktyki prozdrowotnej w tym kultury fizycznej, sportu i
turystyki,
popularyzowanie i wspieranie działań na rzecz regionu i miasta oraz ich mieszkańców,
wspieranie i promowanie demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód
obywatelskich,
wspieranie i promowanie społeczeństwa informacyjnego,
wspieranie i organizowanie akcji na rzecz przeciwdziałania przemocy,
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,
pomoc rodzinom, osobom w trudnej sytuacji, zagrożonym wykluczeniem społecznym, z
terenów wiejskich, bezrobotnym, niepełnosprawnym i innym potrzebującym wsparcia,
promocja i ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej,
wsparcie, promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej i pomocy
materialnej,
promowanie miasta Olsztyn oraz Warmii i Mazur na arenie ogólnopolskiej i
międzynarodowej.

§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) organizację wydarzeń artystycznych, konkursów, festiwali, koncertów, działalność
edukacyjną i doradczą w różnej formie, włącznie z prowadzeniem szkoleń, konferencji,
kursów, warsztatów, seminariów, odczytów, sesji naukowych, wykładów, spotkań i
innych imprez, które służą wymianie informacji, kształceniu i integracji,
b) prowadzenie działalności w zakresie negocjacji i mediacji,
c) prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej i wydawniczej,
d) fundowanie stypendiów i udzielanie innych form pomocy materialnej, rzeczowej itp.,
e) organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży,
f) realizację prac zleconych przez organizacje i instytucje,
g) współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi w kraju i
za granicą zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
h) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji i darowizn,
i) poradnictwo specjalistyczne w tym m.in. psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i
inne,
j) przygotowanie i realizację autorskich programów,
k) artystyczną działalność twórczą,
l) wyrażanie opinii o istotnych sprawach dotyczących życia codziennego i publicznego,
m) tworzenie i prowadzenie stron internetowych związanych z celami statutowymi,
n) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i sądów.

§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadach
określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Wynagrodzenie dla takich pracowników pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§8
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. Zwyczajnych
b. Wspierających
c. Honorowych
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca
obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także obcokrajowiec
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uzyskania członkowstwa jest
złożenie pisemnej deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia oraz przestrzeganie
postanowień statutu i opłacanie składki członkowskiej.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna deklarująca stałą lub
okresową pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i
zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przez jego Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w rozwoju
Stowarzyszenia i realizacji jego celów. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia na wniosek jego Zarządu.

§9
1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisu Stowarzyszenia do
rejestru.

3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sposób określony w paragrafie 15.

§ 10
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach Walnego Zebrania Członków,
2. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności,
4. Korzystania z dorobku, majątku, pomocy oraz możliwości, które stwarza Stowarzyszenie.

§ 11

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. Regularnego opłacania składek członkowskich,
4. Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej,
5. Dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.

§ 12
Członek wspierający:
1. Ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
2. Udziela Stowarzyszeniu pomocy w realizacji jego celów statutowych,
3. Przestrzega postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia statutowych,
4. Może działać w Stowarzyszeniu,
5. Jest zwolniony z opłacania składek członkowskich,
6. Spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13
Członek honorowy:
1. Ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
2. Jest zwolniony z opłacania składek członkowskich

§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

1. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
2. Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
3. Skreślenia uchwałą Zarządu, członka z listy członków Stowarzyszenia z powodu zalegania z
opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał
władz Stowarzyszenia, regulaminu Stowarzyszenia lub z powodu działania członka na szkodę
Stowarzyszenia,
5. Utraty bądź ograniczenia praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu za
umyślne przestępstwo lub wykroczenie,
6. Pozbawiania członkowstwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania na wniosek
Zarządu z powodu działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia bądź działań na szkodę
Stowarzyszenia,
7. Pozbawienia członkowstwa wspierającego na podstawie uchwały Zarządu w związku ze
zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej,
8. Rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 15
1. Zarząd ma obowiązek poinformować osobę wykluczoną lub nie przyjętą do Stowarzyszenia w
terminie 21 dni od podjęcia uchwały o wykluczeniu bądź nie przyjęciu . Członkowi zwyczajnemu i
członkowi wspierającemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za
pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o
skreśleniu , nieprzyjęciu lub wykluczeniu go ze Stowarzyszenia.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§16
1.

Władzami Stowarzyszenia są:

a)

Walne Zebranie Członków,

b)

Zarząd Stowarzyszenia,

c)

Komisja Rewizyjna.

§17
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania
Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków (kworum). Przy równej ilości
„za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków.

§18
Walne Zebranie Członków
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział :
a. z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym- członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni
goście.
3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest, co najmniej raz w roku przez Zarząd
Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad Walnego Zebrania
Członków powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia, nie później niż na
14 dni przed datą zebrania .
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
Stowarzyszenia i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności
przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania oraz w drugim
terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
6. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§19
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie. Jest zwoływane:
a) Przez Zarząd na podstawie uchwały,
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) Na żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia,

§20
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być tylko sprawy objęte
porządkiem dziennym obrad, a przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków tylko
sprawy, dla których zostało ono zwołane.
§21
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
Uchwalenie regulaminu działania Stowarzyszenia,
Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
Analiza i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie lub
nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
Zatwierdzanie uchwał dotyczących planów działalności Stowarzyszenia na kolejny rok,
Powoływanie komisji likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia,
Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego
Stowarzyszenia.

Zarząd
§22
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa i Członka
Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak jak 2 razy w roku.
4. Członkostwo Zarządu ustaje na zasadach określonych w paragrafie 14,
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a)
złożenia rezygnacji,
b)
niewykonywania funkcji przez okres, co najmniej 12 miesięcy.
§23
Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia.

§ 24
Do kompetencji zarządu należy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
Uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i regulaminów,
Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,
Przygotowanie i przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu
Zebraniu Członków,
Przyjmowanie członków, prowadzenie rejestru członków i skreślanie z listy członków,
Ustalanie wysokości składek członkowskich,
Przyjmowanie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia wpłat, darowizn, spadków (pod
warunkiem że aktywa przekraczają pasywa), zapisów oraz wszelkiej pomocy finansowej i
rzeczowej sponsorów,
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
Zwolnienie członka Stowarzyszenia z opłat składek członkowskich,
Podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania pomocy materialnej,
Podejmowane decyzji o podjęciu i rodzaju działalności gospodarczej.

§ 25
1. W przypadku zdekompletowania składu Zarządu w czasie jego kadencji może on uzupełnić
swój skład, w ilości nie przekraczającej ½ liczby członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest Organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 2-5 osób, spośród których Komisja wybiera
przewodniczącego.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
4. W przypadku zdekompletowania komisji w czasie jej kadencji, może ona uzupełnić swój
skład, nie więcej jednak jak o 2 członków pochodzących z wyboru.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności gospodarczo – finansowej Stowarzyszenia.
2. Zatwierdzanie bilansu rocznego i składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o
udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
3. Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości w
działaniu Zarządu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

Rozdział V
Majątek i Fundusz
§ 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. Nieruchomości i rzeczy ruchome stanowiące własność Stowarzyszenia.
2. Fundusze Stowarzyszenia, na które składają się:
a)
Dotacje, darowizny, subwencje, zapisy i spadki,
b)
Wpływy ze składek członkowskich,
c)
Dochody z praw majątkowych oraz nieruchomości i ruchomości stanowiących własność
lub będących w użytkowaniu stowarzyszenia,
d)
Wpływy z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,
e)
Dochody z lokat, odsetek bankowych, loterii, zbiórek publicznych, z działalności odpłatnej
i gospodarczej, sponsoringu.

§ 29
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Fundusze Stowarzyszenia wymienione w § 28. ust. 2, a w szczególności wpływy z działalności
gospodarczej służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału
pomiędzy członków Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§ 30
Działalność gospodarcza
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i działalność gospodarczą na ogólnych
zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
3. Decyzję o podjęciu i rodzaju działalności gospodarczej podejmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 31

1. Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 członków Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Pozostałe uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
członków.
4. W razie braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin głosowania można wyznaczyć
w tym samym dniu, o godzinę później.
5. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na kworum i
wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

