
STATUT 

STOWARZYSZENIA 

SPIŻARNIA FORM ARTYSTYCZNIE NIEOCZYWISTYCH 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób mających 

odpowiednie kwalifikacje i wolę pracy dla dobra ogólnego. 

2. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Spiżarnia Form Artystycznie 

Nieoczywistych”, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem. 

3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Spiżarnia.FAN. 

4. Stowarzyszenie ma prawo do używania logo i pieczęci. 

§ 2 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym statutem. 

3. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.  

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem województwa dolnośląskiego i regionu Karkonoszy.  

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Jeleniej Górze.  

§ 4 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnym profilu działania. 

2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków i świadczeniach 

wykonywanych przez wolontariuszy. 

3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym 

podmiotom. 



§ 5 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

Rozdział II. Cele i sposoby działania Stowarzyszenia 

§ 6 

Celem Stowarzyszenia jest: 

a) Propagowanie twórczości artystycznej i kulturalnej, 

b) Działanie na rzecz rozwoju twórczości muzycznej, teatralnej oraz sztuk pokrewnych, 

c) Promocja regionu poprzez działalność artystyczną, 

d) Promowanie młodych artystów, 

e) Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych, 

f) Propagowanie różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu. 

§ 7 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego poprzez następujące zadania: 

a) Organizowanie i prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej, 

b) Upowszechnianie i promowanie kultury, twórców, twórczości i samego 

stowarzyszenia, 

c) Współpracę z artystami profesjonalnymi i amatorskimi, 

d) Współpracę zwszelkimi osobami i jednostkami administracji rządowej 

i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, szkołami, placówkami kultury oraz 

instytucjami o podobnych celach działania w celu tworzenia projektów artystycznych 

i kulturalnych, 

e) Współpracę ze środkami masowego przekazu w promocji kultury oraz propagowaniu 

sztuki (audycje radiowe i telewizyjne, informacje i artykuły prasowe itp.), 

f) Zakup odpowiedniego sprzętu, rekwizytów, elementów scenografii dla potrzeb 

przygotowywanych wydarzeń artystycznych, 

g) Utrwalanie na fotografiach i wideofilmach zrealizowanych przedsięwzięć, 

prowadzenie dokumentacji fotograficznej, strony internetowej, zapisywanie 

i przechowywanie przebiegu działań na nośnikach informacji, 

h) Pomoc artystom w nagraniu dema aktorskiego i nagrywanie koncertów promocyjnych, 

i) Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 

j) Fundowanie programów stypendialnych, 

k) Prowadzenie i organizowanie panelów dyskusyjnych, prelekcji, wykładów oraz 

warsztatów na rzecz zwiększenia świadomości kulturalnej, 

l) Wspieranie inicjatyw artystycznych artystów mało znanych i grup nieformalnych, 

m) Organizowanie wydarzeń kulturalnych w celu rozwoju i promocji młodych artystów, 



n) Zbieranie funduszy z organizowanych imprez teatralnych, bali charytatywnych, 

aukcji, koncertów, ze sprzedaży cegiełek, z prowadzonych zbiórek pieniężnych 

i rzeczowych, 

o) Prowadzenie działalności społecznej dla dzieci z rodzin ubogich, 

p) Organizowanie wyjazdów i wypoczynków rekreacyjno-artystycznych, 

q) Prowadzenie działalności na rzecz osób wykluczonych, dyskryminowanych, 

niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

r) Organizowanie wydarzeń edukacyjnych – gier miejskich, happeningów, warsztatów, 

rajdów –dla rozwoju regionalności i integracji społeczeństwa, 

s) Wyjazdy i udziały w konkursach artystycznych, 

t) Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

u) Wydawanie książek, czasopism i broszur związanych z celami Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego 

poprzez: 

a) Organizowanie i prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej, 

b) Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

c) Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia. 

3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczane są wyłącznie na 

działalność pożytku publicznego.  

Rozdział III. Członkostwo w Stowarzyszeniu 

§ 8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) Członków zwyczajnych, 

b) Członków wspierających, 

c) Członków honorowych. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną 

deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Wzór deklaracji ustala zarząd. 

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.  

§ 10 

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 zawierającej 

oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia, w którym zostanie określony zakres 

pomocy danego członka wspierającego.  

3. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później 

niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

§ 11 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która 

wniosła niezwykły wkład w działalność stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu lub co najmniej 4 członków Stowarzyszenia. 

§ 12 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) Czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b) Korzystania z dorobku Stowarzyszenia i wszystkich form działalności 

Stowarzyszenia, 

c) Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, 

d) Udziału w wydarzeniach i zebraniach związanych z działalnością Stowarzyszenia.. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

a) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 

c) Uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 

d) Regularnego opłacania składek, 

e) Aktualizowania danych osobowych i adresu do korespondencji, 

f) Propagowanie działalności stowarzyszenia. 

§ 13 

Członek wspierający ma prawo: 

a) Uczestniczyć w Walnym Zebraniu jako organ doradczy, nie posiadając czynnego ani 

biernego prawa wyborczego, poza tym posiadając takie prawa jak członkowie 

zwyczajni, 

b) Uczestniczyć w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

c) Uzyskiwać informacje o realizacji wspieranych celów. 

 

 



§ 14 

Członek wspierający ma obowiązek: 

a) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz działać w interesie Stowarzyszenia i jego 

członków, 

b) Wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia, 

c) Przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia. 

§ 15 

Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich. 

§ 16 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek: 

a) Wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi 

Stowarzyszenia, 

b) Śmierci członka Stowarzyszenia, 

c) Utraty przez członka Stowarzyszenia praw obywatelskich na mocy prawomocnego 

wyroku sądu, 

d) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

e) Wykluczenia przez Zarząd z powodu:  

 nie wywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy 

wsparcia przez okres co najmniej jednego roku, 

 nieprzestrzegania postanowień Statutu i Uchwał, 

 nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 

jednego roku, 

 działania na szkodę Stowarzyszenia lub braku przejawów aktywnej działalności 

na rzecz Stowarzyszenia. 

2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zarząd w drodze uchwały. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu istnieje możliwość 

odwołania się 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. 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 



§ 18 

1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

Walne Zebranie może zarządzić głosowanie tajne. Istnieje także możliwość obrad przy 

użyciu nowych technologii (np. telekonferencja, rozmowa konferencyjna przy użyciu 

komunikatorów internetowych). 

2. W tym samym czasie można być członkiem tylko jednego organu: Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej. 

3. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 

połowę składu organu.  

4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Członkowie Zarządu i/lub Komisji 

Rewizyjnej mogą być wybierani na więcej niż jedną kadencję.  

5. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób, w tym prezesa i wiceprezesa. 

6. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch osób, w tym przewodniczącego i jego 

zastępcy.  

§ 19 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów: w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania; w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych 

członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

§ 20 

Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

a) Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) Pisemnej rezygnacji, 

c) Odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością ⅔ głosów obecnych. 

Walne Zebranie Członków 

§ 21 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 



3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz do roku jako spotkanie sprawozdawcze 

oraz raz na pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd informuje członków 

przynajmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania o lokalizacji i dokładnym terminie 

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. 

W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.  

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej ⅔ ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

§ 22 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej 

raz w roku kalendarzowym. Walne Zebranie powinno się odbyć do 30 grudnia danego 

roku za wyjątkiem roku, w którym Stowarzyszenie zostało założone. 

2. Zarząd zawiadamia pisemnie członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku 

obrad Walnego Zebrania na co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie może 

być wysłane członkowi pocztą elektronicznąi/lub SMS-em, jeżeli uprzednio wyraził na to 

pisemną zgodę, podając adres i/lub numer telefonu, na który zawiadomienie powinno być 

wysłane. 

3. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. 

4. Po otwarciu przez Prezesa Zarządu, Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego Zebrania 

spośród obecnych członków. Przewodniczącym Walnego Zebrania nie może być prezes 

Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

§ 23 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany, 

b) Decyzja o wyborze i odwołaniu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Pełnomocnika do 

podpisywania umów z Członkami Zarządu, 

c) Wyznaczanie kierunków działania Stowarzyszenia, 

d) Dokonanie oceny działalności Zarządu za okres sprawozdawczy, 

e) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 

Zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, 



f) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

g) Ustalanie wysokości składki członkowskiej, 

h) Nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, 

i) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

j) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego 

majątku, 

k) Podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz 

w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów, 

l) Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

Zarząd 

§ 24 

1. Zarząd jest powołany do kierowania pracą stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków oraz Statutem. 

2. Zarząd jest organem reprezentującym Stowarzyszenie na zewnątrz. 

3. Zarząd składa się z co najmniej 2 osób, w tym prezesa i wiceprezesa.  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał w zależności od potrzeb. 

5. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes. 

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za zarządzanie Stowarzyszeniem. 

7. Prezes kieruje pracami zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany 

wiceprezes. 

§ 25 

Do kompetencji zarządu należy: 

a) zarządzanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

b) realizacja uchwał przegłosowanych przez Walne Zebranie, 

c) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, 

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

e) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia, 

f) zwoływanie Walnego Zebrania, 

g) podejmowania uchwał w sprawie utraty i zyskania członkostwa. 

Komisja Rewizyjna 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. 



2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 osób, w tym przewodniczącego i jego 

zastępcy. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest na pierwszym posiedzeniu. 

4. Posiedzenia są zwoływane przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odbywają się 

w zależności od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.  

§ 27 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) Sprawowanie kontroli nad pracą Stowarzyszenia, 

b) Wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium na Walnych Zebraniach 

Członków, 

c) Odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia, 

d) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

e) Składanie sprawozdań z na Walnych Zebraniach z oceną pracy Zarządu 

i Stowarzyszenia, 

f) Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w razie jego 

bezczynności. 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

§ 28 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a) darowizn, spadków i zapisów, środków pochodzących ze zbiórek publicznych 

lub sponsoringu, 

b) składek członkowskich, 

c) subwencji, udziałów, lokat, dotacji. 

2. Gospodarka finansowa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

4. Stowarzyszenie ma prawo do działalności nieodpłatnej i odpłatnej w celu realizowania 

działań Statutowych. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 

przeznaczane są wyłącznie na działalność pożytku publicznego.  

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 

Zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną 

większością głosów poprzez Uchwałę, w obecności przynajmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

§ 31 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowaną większością ⅔ 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 wchodzi w życie z dniem wpisu do KRS. 

 

Podpisano: 

 .......................................................   ......................................................................   

Mateusz Brodowski       Przemysław Piskozub 


