STATUT STOWARZYSZENIA „Zimba”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie: „Zimba” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym nie dla zysku.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia
26 marca 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu i z
tego tytułu posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

1.
2.

§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność
także poza granicami RP.

§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§7
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
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Rozdział 2
Cele i zasady działania
§8
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
§9
Cele Stowarzyszenia obejmują:
a) promowanie idei tolerancji i wielokulturowości
b) prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
c) animacja kultury, promowanie działań kulturalnych i artystycznych
d) przeciwdziałanie patologiom społecznym
e) aktywizacja środowisk zagrożonych marginalizacją
f)
wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

2.

§10
Sfera działań statutowych Stowarzyszenia obejmuje:
Prowadzenie imprez, treningów i warsztatów sportowych
Prowadzenie imprez, zajęć i warsztatów tanecznych i muzycznych
Działalność związana z organizacją wydarzeń kulturalnych
Działalność szkoleniową i edukacyjną
Działalność twórczą i odtwórczą w zakresie kultury i sztuki
Działalność informacyjną, publicystyczną, literacką
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych
Produkcję i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, projekcje filmów
Działalność zespołów teatralnych
Działalność rozrywkową
Wydawanie publikacji w formie papierowej i elektronicznej
Wydawanie i reprodukcja nagrań dźwiękowych i wizualnych
Działalność fotograficzną
Współpraca z instytucjami o analogicznym charakterze działającymi w Polsce, oraz za
granicą.
Wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z
celami Stowarzyszenia.
Działalność Stowarzyszenia wymieniona w pkt 1 §10 jest działalnością zarówno odpłatną,
jak i nieodpłatną.

§11
Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw związanych z działalnością
Stowarzyszenia.
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Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

1.
a)
b)
c)

§12
Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, który:
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
nie jest pozbawiony praw publicznych,
akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia.

§13
Status członka Stowarzyszenia nadaje na wniosek kandydata Zarząd Stowarzyszenia uchwałą
podjętą zwykłą większością głosów.
§14
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) uczestnictwa w statutowej działalności Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
d) czynnego i biernego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia,
e) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy
członków.
2. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
a) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§15
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej zwykłą
większością głosów z powodu:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
•
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
§16
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członków przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków, w przeciągu trzech tygodni od ogłoszenia uchwały o wykluczeniu.
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Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Rada Stowarzyszenia
§18
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §17 w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacja odbywa się na
takich samych zasadach jak wybory członków władz Stowarzyszenia.

1.
2.

1.
2.

3.

4.
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§19
Jeśli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania (kworum).
Głosowanie przeprowadza się podczas wyborów władz Stowarzyszenia oraz nad wnioskami
o powołanie i odwołanie członków Stowarzyszenia.
§20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub
częściej na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej dwóch członków Rady
Stowarzyszenia, lub 5 członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach
porządku obrad listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni
przed terminem rozpoczęcia obrad.
W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o
godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem głosu członkowie stowarzyszenia, oraz bez
prawa głosu zaproszeni goście.

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
uchwalanie programu działań Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Stowarzyszenia,
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
uchwalanie zmian statutu,
podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
podejmowanie decyzji o wchodzeniu w skład federacji krajowych i międzynarodowych,
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu
ustalanie wysokości składek

6.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

7.

Zmiana Statutu, odwołanie, powołanie i odwołanie członków Zarządu, Rady Stowarzyszenia
oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymagają bezwzględnej większości przy obecności

połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności
ponad połowy członków nie obowiązuje.
8.
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Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

1.
2.
3.
4.

5.

§21
Zarząd składa się z 3 do 5 członków zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na okres 5 lat, przy czym bez
żadnych ograniczeń można być członkiem Zarządu przez kilka kadencji.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenia
Zarządu zwoływane są na wniosek każdego z członków stowarzyszenia, powiadamiając o jego
terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny
sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
b) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członka Stowarzyszenia
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
d) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia w szczególności realizacja programu działań
Stowarzyszenia, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie,
e) opracowywanie projektu rocznego planu pracy i budżetu
f) przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
g) zarządzanie jego majątkiem
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i ustalanie porządków jego obrad
§22
Rada Stowarzyszenia jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej, odrębnym od Zarządu
Stowarzyszenia i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i
nadzoru.
2. Rada Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie, przy czym członkowie Rady:
a) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie wyłącznie zwrot uzasadnionych
kosztów.
1.

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:
opiniowanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami o rachunkowości.
rozpatrywanie spraw spornych między członkami Stowarzyszenia,

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia

1.
2.
3.
4.

§24
Majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej
działalności oraz ofiarności publicznej.
Cały dochód z działalności statutowej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych.
Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
uprawnionych jest na zasadzie reprezentacji łącznej dwóch członków Zarządu.
§25

1. Majątek Stowarzyszenia nie może być:
a) wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do
członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.
3,
d) wykorzystywany do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.
§26
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji przeznacza się na cele społecznie użyteczne,
wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 6
Przepisy przejściowe
§27
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
§28
Członkowie - założyciele z chwilą wpisania Stowarzyszenia Krajowego Rejestru Sądowego
zyskują status członków Stowarzyszenia.

.
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