
 

S T A T U T 
STOWARZYSZENIA 

”PRO ARTIS” 



Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie „Pro Artis”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą  

na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, 

poz. 104 z późniejszymi zmianami). 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zostaje zawiązane na czas nieograniczony. 

3. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego i zagranica z prawem 

miejscowym. 

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sanok. 

5. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Stowarzyszenie „Pro Artis” oraz logo „Pro Artis”. 

 

§ 2 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać członków zarządu oraz innych pracowników 

do prowadzenia swoich spraw. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnym celu działania. 

4. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. 

 

 

Rozdział 2  

Cele i formy działania 

§ 3 

1. Naczelnym celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury i sztuki poprzez prowadzenie 

działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania  

i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci  

i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

 

§ 4 

1. Podstawowe cele Stowarzyszenia są następujące: 

a. organizacja koncertów, warsztatów, festiwali, wystaw, wernisaży, audycji i innych imprez 

artystycznych w kraju i za granicą, 

b. wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem zespołów artystycznych, 

c. promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

d. podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją kulturalną, 

e. popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie kultury, 

f. wspieranie kształtowania i kształcenia elit, zdolnych wziąć czynny udział w życiu 

społecznym i kulturalnym kraju, 

 



2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez: 

a. organizowanie działalności popularyzatorskiej, w tym: dyskusji, kursów, szkoleń  

i seminariów, konkursów, warsztatów, festiwali, międzynarodowych wymian młodzieży, 

działalności koncertowej i wystawienniczej oraz zapewnianie dostępu do informacji  

w zakresie celów działalności Stowarzyszenia, 

b. współpracę z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, 

instytucjami naukowymi, placówkami edukacyjnymi, środkami masowego przekazu, 

innymi podmiotami i osobami w zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, 

c. organizowanie i prowadzenie wszelkich form kształcenia, 

d. organizacyjne wspieranie aktywności intelektualnej, szczególnie tworzenia programów  

i opracowań diagnostycznych, prowadzenia studiów i badań, 

e. pozyskiwanie dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych, 

f. organizację wyjazdów młodzieżowych zespołów artystycznych (m.in. tournée, warsztaty, 

obozy szkoleniowe) w Polsce i za granicą, 

g. prowadzenie działalności wydawniczej, 

h. stwarzanie warunków dla upowszechniania działań kulturalnych, 

i. organizowanie, współuczestnictwo i wspieranie przedsięwzięć pożytecznych dla 

propagowania idei Stowarzyszenia, 

j. organizowanie imprez o różnym zasięgu w zakresie promocji kultury, 

k. promowanie kultury i sztuki jako żywotnego czynnika demokracji, 

l. inspirowanie środków masowego przekazu, 

m. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, 

n. prowadzenie działalności odpłatnej w zakresie pobierania opłat od beneficjentów oraz  

z tytułu organizacji niektórych koncertów, warsztatów i innych imprez artystycznych. 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie mając na uwadze realizację swoich celów statutowych może powołać inne 

organizacje w granicach prawem dopuszczonych. 

 

 

 

Rozdział 3 

Członkowie - ich prawa i obowiązki 

§ 6 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. zwyczajnych, 

b. wspierających - indywidualnych i zbiorowych, 

c. honorowych. 

 

 



§ 7 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej 

mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który: 

a. jest członkiem założycielem Stowarzyszenia, 

b. nabył członkostwo po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia, 

zawierającej rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd 

Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 

3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi. 

 

§ 8 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna, która utożsamia się 

z celami Stowarzyszenia i przyczynia się do ich realizacji za pośrednictwem 

Stowarzyszenia bądź we współpracy z nim, udziela Stowarzyszeniu pomocy materialnej, 

organizacyjnej lub innej. 

2. Status członka wspierającego Stowarzyszenia nabywa się na wniosek zainteresowanego 

przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów  

w drodze uchwały. 

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają indywidualnie 

z Zarządem Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

1. Godność członka honorowego nadawana jest na wniosek Zarządu Stowarzyszenia  

za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia i następuje na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania. 

 

§ 10 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu, 

2) wykluczenie przez Zarząd: 

a. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, 

b. nieusprawiedliwiona nieobecność podczas podejmowanych przez Stowarzyszenie działań, 

c. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 7 członków Stowarzyszenia z przyczyn 

określonych lit. a i b, 

d. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu, 

3) śmierć członka. 

2. W sprawie ustania członkostwa Stowarzyszenia w sytuacjach określonych w ust. 1 Zarząd 

Stowarzyszenia podejmuje stosowną uchwałę zwykłą większością głosów. 

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie  

do Walnego Zebrania członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

 



§ 11 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 

b. dbać dobre imię Stowarzyszenia, 

c. opłacania ustalonych składek członkowskich, 

d. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 

e. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego 

Statutu. 

 

§ 12 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego 

ani głosu stanowiącego. 

2. Członkostwo honorowe nie wyklucza członkostwa zwyczajnego. 

3. Członek zwyczajny ma prawo: 

a. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia, 

b. uczestniczyć we wszystkich zebraniach i imprezach Stowarzyszenia, 

c. zaskarżania uchwał Zarządu do Walnego Zebrania w sprawach członkowskich. 

 

 

 

Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia 

§ 13 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 14 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 (pięć) lat. 

 

§ 15 

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze 

postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

 

§ 16 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub częściej na pisemny, 

uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu  

i propozycjach porządku obrad wszystkich członków przy pomocy poczty e-mailowej  

lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 



3. W Walnym Zebraniu, w pierwszym terminie, winna uczestniczyć co najmniej połowa 

członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 

15 minut później tego samego dnia, można skutecznie obradować bez względu na liczbę 

uczestników. 

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz,  

z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c. uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania, 

d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

e. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, 

g. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji, 

h. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 

w tym dotyczących wykluczeń ze Stowarzyszenia, 

j. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

k. nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia. 

6. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie 

Stowarzyszenia wymaga zwykłej większości głosów przy obecności połowy członków 

Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad 

połowy członków nie obowiązuje. 

7. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu większością dwóch trzecich 

głosów obecnych członków. 

8. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej 

większością trzech czwartych głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania. 

9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

 

§ 17 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 2 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu dokonując wyboru ze swego 

grona Prezesa; pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów Zarządu. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

b. podejmowanie uchwał o nabywaniu i utracie członkostwa, 

c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

d. zwoływanie Walnego Zebrania, 

e. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

f. wykreślanie członków za nie opłacanie składek członkowskich, 



g. opracowywanie planów działania Stowarzyszenia, w tym planów realizacji budżetu 

Stowarzyszenia, 

h. składanie sprawozdań z bieżącej działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu. 

4. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz 

Stowarzyszenia. 

5. Zarząd może powoływać komisje do realizacji określonych zadań. 

 

§ 18 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest osobno każdy członek 

Zarządu. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub 

Wiceprezesi działający samodzielnie. 

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes działający samodzielnie. 

 

§ 19 

1. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu dokonując 

wyboru ze swego grona Przewodniczącego. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, 

b. składanie wniosków dotyczących absolutorium na Walnym Zebraniu, 

c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 

d. kontrola wpłacania składek członkowskich. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 20 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym  

w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia a także występować do tego organu z wnioskiem 

pokontrolnym. 

 

§ 21 

1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej poniżej  

2 członków, Komisja Rewizyjna składa wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie 

Nadzwyczajnego Zebrania Członków w celu uzupełnienia składu organu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 5 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 22 

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a. składki członkowskie, 

b. darowizny, spadki i zapisy, 

c. dochody z własnej działalności 

d. dochody z ofiarności publicznej, 

e. dochody z fundacji i z tytułu przynależności do innych organizacji, 

f. dotacje, 

g. sponsoring, 

h. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 

 

Rozdział 6  

Postanowienia końcowe 

§ 23 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia  

lub w innych przypadkach przewidzianych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach. 

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

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia powołując przy tym Komisję 

Likwidacyjną. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanok, dn. 14 sierpnia 2017 r. 

 

Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia „Pro Artis” 


