Statut Stowarzyszenia STREFA OTWARTA
§1
1. Stowarzyszenie STREFA OTWARTA zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym
i samorządnym związkiem osób fizycznych.
2. Stowarzyszenie skupia osoby, które pragną propagować inicjatywy, postawy
i
działania
sprzyjające
wszechstronnemu
rozwojowi
kultury
i sztuki.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi
zmianami), niniejszego statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i posiada
osobowość prawną.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa. Siedziba
władz naczelnych mieści się w Warszawie.
5. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym Członków
Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.
8. Nazwa i znak Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
9. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
10. Stowarzyszenie może, wraz z co najmniej trzema innymi stowarzyszeniami
(w tym także międzynarodowymi), założyć związek stowarzyszeń.
11. Czas istnienia Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§2
Celem Stowarzyszenia STREFA OTWARTA jest:
poszerzanie dostępu do kultury;
ogólnie rozumiana edukacja artystyczna;
integrowanie różnych dziedzin i nurtów w sztuce;
integrowanie i aktywizowanie społeczności lokalnych oraz grup i osób wykluczonych
ze społeczeństwa;
5. wspieranie rozwoju indywidualności jednostek w społeczeństwie;
6. budowanie świadomości globalnej oraz postawy tolerancji wobec różnorodności;
7. promowanie polskiego dziedzictwa narodowego na arenie międzynarodowej;
1.
2.
3.
4.

§3
1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

inicjowanie i wspieranie pozainstytucjonalnych działań artystycznych;
współpracę z instytucjami kulturalnymi;
działania dydaktyczno-wychowawcze;
organizowanie imprez kulturalnych: festiwali, spektakli, koncertów, projekcji
filmów, happeningów i innych;
organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, treningów, seminariów, sesji
naukowych, prelekcji, prezentacji, odczytów i innych;
działania terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem terapii poprzez sztukę;
działania o charakterze ekologicznym traktowane jako wsparcie strategiczne dla
realizacji celów statutowych;
publikacje i działalność wydawniczą oraz promocyjno-informacyjną;
prowadzenie badań naukowych, których wyniki mogą wesprzeć efektywność
realizacji celów statutowych;
fundowanie stypendiów i zapomóg dla kreatywnych ludzi, których kierunek
rozwoju jest zbieżny z kierunkiem wytyczonym przez cele statutowe
Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
polskich i zagranicznych, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami
Stowarzyszenia.
3. W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może inicjować postępowania
i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru
sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji
społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
4. Stowarzyszenie może kształcić swoich Członków w celu podniesienia ich kwalifikacji
i kompetencji w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie może prowadzić bazy danych związane tematycznie z celami
statutowymi.

§4
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, ruchomości, nieruchomości i inne
aktywa nabyte przez Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w ramach swojej
działalności statutowej.
3. Środki na realizację celów Stowarzyszenia i pokrycie kosztów jego działalności
pochodzą w szczególności:
a. z działalności pożytku publicznego;
b. z darowizn, subwencji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych;
c. ze składek członkowskich;
d. z dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych
dostępnych na rynku kapitałowym;
e. z odsetek i depozytów bankowych;
f. z dochodów, z darów, zbiórek i imprez publicznych;

g. z dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
h. z dotacji z budżetu Unii Europejskiej, budżetu Rzeczypospolitej Polskiej,
budżetu samorządu terytorialnego;
i. z dotacji z organizacji pozarządowych, osób prawnych i innych instytucji;
j. z ofiarności publicznej;
4. Darczyńca, przekazując Stowarzyszeniu środki majątkowe, może zastrzec, że środki te
mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Stowarzyszenia. Zarząd
Stowarzyszenia może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Stowarzyszenie
zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Stowarzyszenie może przeznaczyć je
na dowolny cel statutowy.
5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Nowoprzyjęci Członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd,
w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na Członka Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielaniu
pożyczek
lub zabezpieczaniu
zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
Członków Zarządu Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz
osób, z którymi Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Zarządu
Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia 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. przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia, Członków Zarządu Stowarzyszenia 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. wykorzystywaniu majątku na rzecz Członków Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia, Członków Zarządu Stowarzyszenia lub pracowników
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane
z wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia.

§5
1. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§6
1. Stowarzyszenie ma charakter otwarty.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej,
a także cudzoziemcy niezależnie od ich miejsca zamieszkania.
3. Stowarzyszenie posiada Członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. złoży deklarację członkostwa,
c. przedstawi pozytywną opinię trzech Członków Stowarzyszenia.
5. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
6. Członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne
deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
istotny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub osoba zasłużona
w dziedzinie kultury, której działalność jest zbieżna z celami statutowymi
Stowarzyszenia.
9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenia na wniosek
Członków Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz prawo
do brania udziału w bieżącej działalności Stowarzyszenia;
b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
c. uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach, zajęciach dydaktycznych oraz
innych formach edukacyjnych, finansowanych przez Stowarzyszenie lub inne
jednostki organizacyjne, które podnoszą wiedzę Członka, potrzebną do
realizacji działań statutowych;
d. korzystania nieodpłatnego z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
z wyłączeniem przypadków takiego korzystania zakazanych w art. 20 pkt. 7
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873);
e. korzystania z lokali Stowarzyszenia w celach statutowych;
f. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej
działalności;
g. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych
działaniach zgodnie z jego celami statutowymi;
h. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o pozbawieniu członkostwa;
i. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim Członkom
Stowarzyszenie.
11. Obowiązkiem Członków zwyczajnych jest:
a. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
c. regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu;
d. dbać o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniać się do jego rozwoju.

12. Członkowie wspierający 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.
13. Członkowie 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.
14. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
15. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
16. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b. podęcia uchwały o wykluczeniu Członka przez Zarząd (o ile taka uchwała nie
zostanie następnie uchylona przez Walne Zebranie Członków) lub Walne
Zebranie Członków. Wykluczenie w drodze uchwały może nastąpić z powodu:
łamania statutu, nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia, nie płacenia
czterech kolejnych składek;
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku;
d. śmierci Członka oraz utraty osobowości przez osoby prawne.
17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§7
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem
Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem.
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją.

§8
1. Kadencja wszystkich wybieranych organów Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu zwykłą większością głosów podczas Walnego Zebrania
Członków. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W przypadku utraty mandatu przez Członka organu pozostali Członkowie danego
organu powołują, w drodze jednomyślnej uchwały, dodatkowego Członka na okres,
jaki pozostał do zwołania najbliższego Walnego Zebrania Członków.
3. W przypadku, gdy w ciągu jednej kadencji mandat utraci połowa Członków organu,
powołanie każdego kolejnego Członka wymaga zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków.
4. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej,
podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
liczby uprawnionych Członków.
5. O sposobie głosowania decyduje organ Stowarzyszenia.
6. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
7. Uchwały organów Stowarzyszenia podpisują przewodniczący obrad.

8. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech lub pięciu Członków powoływanych przez
Walne Zebranie na dwuletnią kadencję.
9. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
10. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
11. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§9
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa
lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając Członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
7. W przypadku, gdy na Walnym Zebraniu Członków nie stawi się przynajmniej połowa
uprawnionych Członków, Zarząd może zwołać ponowne Walne Zebranie Członków
w przeciągu dwóch miesięcy. W drugim terminie Walne Zebranie Członków
podejmuje decyzje zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych
uprawnionych Członków, o czym Zarząd poinformuje Członków Stowarzyszenia
w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
b. uchwalenie statutu i jego zmian;
c. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
d. powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
f. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji
Rewizyjnej;
g. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków
Stowarzyszenia lub jego władze;
h. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia;
i. ustalanie wysokości składek członkowskich;
j. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
k. podejmowanie uchwał o wstąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia do lub
z innych organizacji;
l. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
m. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku;
1. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów.

§ 10
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes lub inny Członek Zarządu
upoważniony przez Prezesa.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje się też na wniosek co najmniej dwóch jego Członków.
4. O miejscu, terminie i porządku posiedzenia Zarządu powiadamia Członków Prezes lub
inny upoważniony Członek Zarządu w przyjęty zwyczajowo sposób, co najmniej na
14 dni przed terminem posiedzenia.
5. Do kompetencji i zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych;
b. uchwalanie regulaminów;
c. wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
d. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;
e. podejmowanie uchwał w sprawie darowizn, spadków, subwencji, zapisów,
środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów
państwowych;
f. sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
g. uchwalanie treści pieczęci oraz wzoru oznaki Stowarzyszenia;
h. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego;
i. uchwalanie wysokości wynagrodzeń za prace na rzecz Stowarzyszenia;
j. powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich działań;
k. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
l. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
m. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
n. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
o. sporządzenie rocznego sprawozdania merytorycznego i rocznego sprawozdania
finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz podawanie ich do publicznej
wiadomości;
p. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
6. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Stowarzyszenia składają dwaj Członkowie
Zarządu.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia Roczne Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
8. Do oceny podejmowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć Zarząd może
powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać
im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 11
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z co najmniej trzech Członków.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji, który kieruje
pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Komisji.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

a. nie mogą być Członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z Członkami
Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia;
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej;
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji Członka Komisji jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Komisji;
d. mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu;
e. mają prawo wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 12
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia sprawując swe funkcje może korzystać z opinii
i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
3. Tryb działania Komisji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 13
1. Do kompetencji i zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności:
a. nadzór nad finansową i merytoryczną działalnością Stowarzyszenia;
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli oraz żądanie wyjaśnień;
c. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków, występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania
Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
d. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w przypadku nie zwołania go przez
Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie;
e. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną
działalności Stowarzyszenia oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium
Zarządowi;
f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

§ 14
Zmian w statucie Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy Członków uprawnionych do
głosowania.

§ 15
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy Członków
uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Jeżeli Walne Zebranie Członków w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie
powoła likwidatorów, likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Zarząd.
4. Jeżeli po likwidacji Stowarzyszenia pozostaną środki finansowe, zostaną one
przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Walne Zebranie
Członków, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

