STATUT
STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
I KULTURALNYCH
"PRO PERSONA"
tekst jednolity
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO PERSONA"
zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na
celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań kulturalnych i społecznych i
ekologicznych, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują takie działania.
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Jędrzejów.
§ 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79,
poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
2. Decyzje o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji podejmuje Walne
Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
3. Przynależność Stowarzyszenia do innych organizacji nie może naruszać zobowiązań
wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną i nie może
być sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia.
§ 5.
Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać odznaki oraz pieczęcie, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
§ 6.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
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§ 7.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest rozwój i promocja wszelkich form aktywności społecznej i kulturalnej
i ekologicznej oraz:

1. przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji;
2. rozwijanie dialogu społecznego i włączenie partnerów społecznych do działań na rynku pracy,
w tym do promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
3. wspieranie osób niepełnosprawnych w ich aktywizacji zawodowej;
4. wyrównywanie szans rozwoju i edukacji między mieszkańcami miast i wsi, uboższych
i bogatszych rejonów kraju;
5. rozwój intelektualny i zawodowy społeczeństwa z obszarów wiejskich;
6. działalność charytatywna, w tym udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym
i opiekuńczym;
7. dbałość o miejsce i rangę kultury wysokiej, szczególnie kultury teatralnej w życiu społecznym,
8. inspirowanie rozwoju i integracji społeczeństwa poprzez uczestnictwo czynne i bierne
w zdarzeniach kulturalnych,
9. ułatwienie dostępu i umożliwianie zapoznawania się z bieżącym nurtem kulturalnym obecnym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach Europy i świata,
10. utrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie inicjatyw kulturalnych z organizacjami
rządowymi, pozarządowymi, ośrodkami kultury i sztuki oraz stowarzyszeniami o podobnych
celach statutowych,
11. wspieranie wartościowych zjawisk artystycznych inicjowanych przez członków Stowarzyszenia,
12. prowadzenie działalności edukacyjnej i samokształceniowej,
13. rozbudzenie potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz kształtowanie gustów i wrażliwości
estetycznej widzów.
14. Działalność edukacyjna z zakresu ochrony środowiska, wzrostu świadomości ekologicznej
społeczeństwa, kształtowania postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska,
15. Działalność na rzecz budowy i wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
16. Promocja, rozpowszechnianie i realizacja działalności zmierzającej do wykorzystania naturalnych
zasobów środowiska naturalnego,
17. Działalność na rzecz rozwoju gospodarki ekologicznej, w tym m.in. na rzecz prawidłowego
gospodarowania odpadami, rolnictwa ekologicznego, odnawialnych źródeł energii,
18. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, m.in. poprzez promocję przedsiębiorczości
i wspieranie świadomości ekonomicznej społeczeństwa oraz wykorzystanie nowoczesnych
technologii,
19. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
20. Współpraca z organami władz państwowych i samorządowych oraz z jednostkami
organizacyjnymi sektora pozarządowego w zakresie ochrony środowiska i popularyzacji wiedzy
ekologicznej.
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§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
1. inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie członków
Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz i instytucji państwowych i
samorządowych i organizacji społecznych,
3. tworzenie, prezentowanie i produkcję przedstawień teatralnych repertuaru własnego,
4. organizowanie innych przedsięwzięć artystycznych (w formie wystaw, cykli artystycznych,
spektakli, widowisk, koncertów, festiwali i tym podobnych),
5. prowadzenie i organizację szkoleń, konferencji, itp.,
6. rozwijanie współpracy z placówkami, organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi
zajmującymi się działaniami informacyjnymi, promocyjnymi i edukacyjnymi w dziedzinie
twórczości artystycznej i kulturalnej i ekologicznej,
7. współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji
działań Stowarzyszenia,
8. opracowywanie, publikacja lub produkcja oraz rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju
wydawnictw oraz programów medialnych istotnych ze względu na cele statutowe Stowarzyszenia,
treści o tematyce kulturalnej i ekologicznej, bądź innych publikacji związanych z celami
statutowymi Stowarzyszenia,
9. wspieranie inicjatyw i organizacji imprez kulturalnych, festiwali artystycznych i warsztatów
twórczych w obrębie kultury,
10. współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami kulturalnymi i ekologicznymi
w mieście, kraju i świecie,
11. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami
pozarządowymi,
12. propagowanie różnych form kulturalnego i ekologicznego spędzania wolnego czasu,
13. wspieranie młodych talentów i działalność stypendialna,
14. prowadzanie badań, analiz, ewaluacji projektów w dziedzinie kultury i edukacji i ekologii,
15. organizowanie i obsługa imprez integracyjnych i promocyjnych,
16. udział w projektach i programach UE zgodnych z celami statutu,
17. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
§ 9a.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do
realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach
określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony
jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 10.
Stowarzyszenie, w ramach realizacji swych statutowych celów, może powołać inne organizacje w
granicach prawem dopuszczonych.
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§ 11.
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Członkowie Stowarzyszenia, w tym
członkowie zarządu mogą być pracownikami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
§ 14.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską na
piśmie zawierającą rekomendację dwóch członków stowarzyszenia

§ 15.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia
zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 16.
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) szerzyć ideę Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego pracach,
d) regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, a w
szczególności:
a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
§ 17.
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1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli
Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem
Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionych w § 16 ust. 2 pkt b.
§ 18.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2. wykluczenie przez Zarząd:
a. działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b. nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 6 miesięcy,
d. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
3. śmierć członka.
§ 19.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała
Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
ROZDZIAŁ III
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 21.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 22.
Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 23.
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Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w
drugim bez względu na liczbę obecnych członków, jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 24.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 25.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym
przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 26.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalania zmian statutu,
wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

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

§ 27.
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa,
wiceprezesa i sekretarza.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
Strona 6 z 9

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
§ 28.
1. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
c. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h. zwoływanie Walnego Zebraniu Członków,
i. przyjmowanie i skreślanie członków.
j. ustalanie wysokości składek członkowskich.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 29.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania
Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w roku.
§ 30.
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu 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.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 31.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej.
d. z dochodów z działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
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1) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – PKD 47.19.Z
2) Sprzedaż
detaliczna
wyrobów
związanych
z kulturą
i rekreacją
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.6,
3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD
47.99.Z,
4) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania – PKD 58.1,
5) Wydawanie książek - PKD 58.11.Z,
6) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,
7) Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z ,
8) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD
59.11.Z,
9) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD
59.13.Z,
10) Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z,
11) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,
12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność –
PKD 63.11.Z,
13) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
14) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
63.99.Z,
15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
16) Reklama – PKD 73.1,
17) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
18) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD
73.12. B,
19) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD
73.12.D,
20) Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.B,
21) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD
79.90.C,
22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
23) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - PKD 85.52.Z,
24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
25) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z,
26) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - PKD 90.01.Z,
27) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - PKD 90.02.Z,
28) Artystyczna i literacka działalność twórcza - PKD 90.03.Z,
29) Działalność obiektów kulturalnych - PKD 90.04.Z,
30) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,
31) Pozostała działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z,
32) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD
94.99.Z.
33) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - PKD 46.34.B
34) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45.Z
35) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z
36) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD - 46.90.Z
37) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z
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38) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– PKD 47.62.Z
39) Sprzedaż
detaliczna
kosmetyków
i
artykułów
toaletowych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z
40) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– PKD 47.78.Z
41) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – PKD
47.89.Z
42) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
43) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z
44) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z
45) Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32.
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach.
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