sTATUT
,nStowarryszenia Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląskao'.
Tekst ujednolicony
przylęty naZębraniuZńożycielskim w dniu 30.06.2012 w Rudzie Śląskiej
a poprawiony 29.09.2012, 17 .I 1 .2012, 17 .I2.20l2, 7 I 1 2016, 1 8 06 20 1 8

ROZUZIAŁI
§1

Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Stowarzyszenie Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego
Sląska". zwanejest w dalszej częściStowarzyszenienr.
§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej; na obszarze tym
Stowarzyszenie moze zal<ładac Oddziały Terenowę.

_

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§3

§4
Stowarzyszenie jest stowarzyszenięm zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów
prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§5
Stowarzyszenie jest nienastawionym na zysk stowarzyszeniem opierającym swą dzińalność na
pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw moze zatrudniać pracowników
§6
1, Stowarzyszenie może przystąpić do organizacji krajowych i międzynarodowych, o
są zbteżne z celami Stowarzyszenia.
2. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Zarząd Główny,

ile ich cele

R0ZDZIAŁIl
§7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Propagowanie kultury śląskiej w mędiach. instytucjach i w społeczeństwie
2) Or ganizowanie zespołów kultywuj ących kulturę górno śląską
3) Wspomaganie wykonawców, animatorów i twórców poprzęzpolecarrie icl., órczości
samorządom regionalnym i wojewódzkim, jak również organizowanie konkursów i przeglądów,
twórczości regionalnej
4) Stałe podnoszenie poziomu wykonań artystycznych i dbałośćo ich wysoką jakość
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturowej

;

6) działałność
narzęcz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7 ) dzińa|no śćna r zęcz integracj i cudzozi emców;
8) działalnośćwspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych;

9) działalnośćnarzecz dzieci i rŃodzieży, w tym wypoczynku dzieci i rŃodzieży;
10) realizacja zadń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodo\Ą,ego;
11) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowięka oraz s.nobód obywatelskich, atakże
dzińań wspomagaj ących rozwój demokracj i;

12)

dzińalnośćnarzeczekologii i ochrony zliterzątoraz ochrony dziedńcft,taprzyrodniczego

§7a

Cele określone w § 7 realizowane są poprzezprowadzenie nieodpłŃnej działalnościpożytku
publicznego w zakresie:
9 0. 0 IZ.Działalnośćzwiryana w wystawianiem przedstawień artystycznych
9 0. 0 2.Z Działalnośćwspom agąąca wystawianie przedstawień Artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalnośćtwórcza
9 0, 0 4. ZDziałalnośćobiektów kulturalnych
9 r. I2. ZDziałalnośćorganizacji profesjonalnych
94.99.Z Działalnośćpozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Nie przewiduje się prowadzenia dzińalnościodpłatnej pożytku publicznego.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie prelekcji, seminariów, badń naukowych, kursów, spotkń, bibliotek, klubów
itp.
2. Organizowanie imprez oświatowych i kulturalnych dla członków Stowarzyszenia i innych osób
3. Prowadzenie dzińalności popularyzatorskiej, wydawniczej i propagandowej
4. Propagowanie godeł orazbarw śląskichi górnośląskich.
5. Organizowanie szkół i innych placówek oświatowych.
6. Współpracę z innymi organizacjami.
7, Prowadzenie działalnościgospodarczej, mającej na celu wypracowlłvanie środków na
działalnoścstatutowo-programową, z uwzględnieniem tworzenia podmiotów gospodarczych i
współpracy z innymi prrdmiotami.
8. Tworzenie innych podmiotów, w tym prarłnych, sfużących realizacji celów Stowarzyszenia.
9. Inną działalnośćpozwalającą realizować cęle Stowarzyszenia, a możliwą w ramach prawa.
10. Inicjowartie dzińań mających na celu większe wykorzystanie regionalnych talentów na
imprezach organizowan y ch przez samorządy i władze woj ewódźwa.

R.OZDZIAŁ

IlI

Członkowie, ich prawa i otlowiązki
§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zv,ryczajnych i wspierających.
.f;rr

s

*o*

§10

Członkiem zv,ryczajnym mozę być kńda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która złoży
pi semne

o

świadczenie o akcept acji działań statutowych Stowarzyszenia.
§11

Członkiem wspierającym moze byókńda osoba ftzyczna i prawna, lłora złożydeklarację o
przystąpieniu do Stowaruyszenia w takim charakterze. Obowiązki zawartę w § l4 pkt 1 i 4 Statutu
dotyczą również członków wspierających
§12
O przyjęciu w poczet członków zvlyczĄnych decyduje Zarząd Główny, a po powstaniu na danym
terenie Oddziału Terenowego, Zarząd Oddziału Terenowego, na podstawie pisemnej deklaracji
osoby ubiegającej się o przyjęcie do Stowarzyszenia.

§l3

Członkowie zv"ryczajni mają prawo:
a) wybierać i być wy-bieranymi do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w pracach i wszelkich imprezach organizowanychprzez Stowarzyszenie,
c) zgłaszac wszelkie wnioski dotyczące działalnościStowarzyszenia oraz żądaćwyjaśnieńod
stosownych wŁadz Stowarzyszenia,
d) korzystać z urządzeń, pomieszczeń i pomocy Stowarzyszenia na określonych ptzezjego władze
zasadach.
2, Czło*owie wspierający mają stosowne prawa określone w §13 pkt l b), c), d).
1.

§14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
I.Przęstrzegania statutu oraz stosowania się do regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego uczestnictwa w dzińaniach Stowarzyszenia.
3. Regularnego płacenia składek członkowskich.
4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

-

§15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1 Dobrowolnego wystąpieniazgłoszanego na piśmie Zarządowi Głównemu, a w przypadku
dzińania na danym teręnie Oddziału Terenowego, zarządowi tegoż Oddziału.
2 a) podjęcia przęzZarząd Główny decyzji o pozbawieniu członkostwa w oparciu o
umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej.
b) powodem wysunięcia przez Komisję Rewizyjną wniosku o pozbawienie członkostwa moźe być
niespełnianie statutowych wymogów członkostwa lub nieprzestrzeganie obowipków członka
określonychw § 14, w szczególności:
- niepłacenie składekptzez okres co najmniej sześciumiesięcy
c) od decyzjtZarządu Głównego przysługuje prawo odwołania się do najbliższego zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w tenninie l4 dni od dnia doręczenia decyzji,
3. Smierci.

FiDZDZLAŁ

lv

Władze Stowarryszenia

§ló

Wła dzamiStowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów.
2,Zarząd Główny.
3. Komisja Rewizyjna.

§17

NajwyższąwładząStowarzyszenia jest Walnę Zgromadzenie Członków lub Delegatów.
2. a) do pułapu 30 członkow zwyczajnych odbywają się Walne Zgromadzenia Członków, zaś
powyżej tego pułapu Walne Zgromadzenia Delegatów;
b) delegaci wybierani są proporcjonalnie; kńdy zwyczajny członek ma jeden głos; do pułapu 150
członków zwyczajnych na 5 człoŃów zvrryczajnych przypada 1 delegat, powyżej tego pułapu
relacja ta wynosi 10: l; mandat delegata jest wazny naczas trwania Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd Główny, zawiaduniając
członków w przypadku Walnego Zgromadzenia Członków na 2 tygodnie przed terminem
Zgromadzenia, zaśw przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów na 2 miesiące przed
terminem Zgromadzenia, w zawiadomieniu podając porządek obrad.
4. ZwyczĄne Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów odbywa się raz do roku.
1.

NadnłyczĄne Walnę Zgromńzenie Członków lub Delegatów zwołuje Zatząd Główny z
1lą
człoŃów w ciągu 2
własnej inicjatywy lub na żądarie Komisji Rewizyjnej lub na wniosęk
5.

miesięcy od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
6" Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów podejmuje decyzje drogą uchrvały
7, a) głosowanie odbywa się w sposób jawny;
b) każdy członęk Stowarzyszenia lub delegat biorący udziŃ w Walnym Zgromadzeniu CzłoŃów
lub Delegatów ma prawo bez podania przyczyn zażądać tajnościgłosowania. Wyżej wymieniony
wniosęk automatycznie wyłącza jawnośćgłosowania.
8. a) uchwały Walnego Zgromadzenia CzłoŃów lub Delegatów zapadajązvłykłąwiększością
głosów przy obecności minimumzlz uprawnionych do głosowania;
b) w przypadku braku quorum decyzją Zarządu Głównego Walne Zgromadzenie CzłoŃow lub
Delegatów rnoze się odbyó w drugim, .vqvznaczofiym przez Zarząd Główny terminie, na którym
uchwały będą mogły zapadać bez ptzewidzianego w pkt 8. a) quorum. Zarząd Główny
powiadamia o swej decyzji zebranych na Walnym Zgromadzeniu; nie obowiązują podane w pkt.
3. i 5. terminy; delegaci zachowują swój mandat, o ile delegujący nie zadecydują inaczej.
c) sformułowanie w §23 pkt 3 należy rozumieó tak,iż przedstawiany pod głosowanie, na
opisanych powyżej zasadach, jest wniosek odwrotny, ,.o odrzucenie", którego nieprzyjęcie
oznacza akceptacj ę uchwały.
§18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członkow lub Delegatów należy:
1. Dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie programów działania i wszelkich innych decyzji dotyczących Stowarzyszenia.
3. Wybór oraz odwoływanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, atakże rozpatrywanie i
zŃwięrdzartie sprawozdańz ich pracy, w szczególności udzielanie absolutorium Zaruądowi
Głównemu.
4. Podejmowanie decyzji o tozwiązaniu Stowarzyszenia.
5. Rozpatrywanie odwołań od decyzjiZarządttGłównego w sytuacjach określonychw §15 pkt.2
c)

1.

§l9

a) Zaruąd Główny pełni funkcje najwyższej władzy Stowarzyszenia w okresach kiedy Walne
Zgromadzenie nie obraduj e ;

b) kadencj a Zarzadu Głównego trwa 2 lata, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi zmienić
składu Zaruądu Głównego ptzed upĘwem jego kadencji.
2. a) Zaruąd Główny składa się z 3 do 15 osób;
b) na czele ZaruąduGłównegcl stoi Prezes, który kieruje jego pracami.
3. Zarząd Główny podejmuje decyzje drogą uchwały, zwykłą większościągłosów, przy obecności
przynaj mniej połowy członków Zar ządu.
4. Członkami Zarządu Głównego nie mogą byó osoby skazane prawomocnym wyrokiem zal
przestępstwo umyślne ściganez oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§20
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1 . Kierowanie działalnościąStowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia CzłoŃów lub Delegatów.
3. Ustalanie planów działalnościStowarzyszenia, jego budzetu oraz zŃvńerdzanie sprawozdań z
ich wykorrania.
4. Uchwalanie regulaminuZarządu Głównego określającego zasady pracy i strukturę
oryanizacyjną Zar ządu Główne go.
5. Wybór Prezesa i, o ile regulamin to przewiduje, innych władzZarządu Głównego
6. Podejmowanie decyzji dotyczących Oddziałów Terenowych zgodnie z postanowieniami

niniejszego statutu.
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zelvnąttzi dzińanię w jego imieniu.
8. Uchwalanie symboli i znaków Stowarzyszenia otaz wysokości składek członkowskich,
9. Tworzenie innych niż terytorialne jednostek organizacyjno-wykonawczych Stowarzyszenia
(takich jak biura, projekąv, zakłady gospodarcze, sekcje itp.).
10. tworzenie podmiotów prawnych takich jak: fundacje, podmioty gospodarcze
(przedsiębiorstwa, spółki itp.).
§21

Komisja Rewizyjna
l. a) składa się z od 3 do l0 osób;
b) jej kadencja trwa Zlata.
2. Dzińa na podstawie uchwalonęgo pTzez siebie regulaminu określającego zasady pracy i
strukturę organizacyjną Komisj i Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumęntów
Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać stosownych wyjaśnień od wszystkich organów iwładz
Stowarzyszenia,
5. Stosuje się odpowiednio §19 pkt 3.
6. Członkowie Komisji i Rewizyjnej:
nie mogą być członkarni Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi w- w zrł,iązku małżeńskim ,
we wspólnyn pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległościsłużbowej; ł
nie mogą być skazani prarvomocnym wyrokiem zaprzestępstwo umyślne ściganez oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
§22

Do zakresu dziŃania Komisj i Rewizyj nej należy :
1, Kontrola całokształtu działalności,a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
2. Kontrola opłacania składek członkowskich i udzielanej pomocy finansowej.
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków lub Delegatów sprawozdańv,,ryaz z ocęną
działalnościi wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutoriumZarządowi Głównemu.
4. Przedstawlanie Zarządowi Głównęmu wniosków w sprawie działalnościStowarzyszenia
5. Składanie wniosków o pozbawienie członkostwa.
§23

Główny i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swój skład przyjmując norłych członków
w miejsce członków ustępujących.
2. Procedura povtryższamoże mieć miejsce do momentu, kiedy w Zarządzie Głównym lub Komisji
Rewizyjnej pozostanie ptzynajmniej połowa człoŃów pełniących swe funkcje z wyboru ptzez
Walne Zgromadzenie CzłoŃów lub Delegatów.
3. Dokooptowani członkowie pełnią swe funkcje warunkowo do najblizszego Walnego
Zgromadzenia, na którym nieodrzucenie ich kandydatur oz;nacza ich akceptację jako
pełnoprawnych członków.
7. Zarząd

R]OZDZIAŁV

Struktura Stowarzyszenia :
OddziaĘ Terenowe i inne jednostki organŁacyjne oraz organizaryjno-wykonawcze
§24
Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje Oddziały Terenowe na wniosek minimum 15
członków zwyczajnych Stowarzyszęnia z danego obszaru. Wniosek musi zawierać projekt Statutu
Oddziału Terenowego, a treśćprojektu Statutu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia nie moze
być inna od treści Statutu Stowarzyszenia aby nie był on sprzeczny z Statutem Stowarzyszenia o
czymmowa w §24 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia.
1.

2. Statut Oddziału Terenowego jest zatwierdzany przezZarząd Główny. Normuje on stosunki
wewnątrz Oddziału Terenowego jak również stosunki Oddziału Terenowego zńadzamt
naczelnymi Stowarzyszenia. Określa on strukturę Oddziału Terenowego oraz kompetencje jego
ńadz. Nie może być on sptzęczny ze statutem Stowarzyszenia.
3. Oddziń Terenowy zobowiązanyjest do powołania Zarządu Oddziału Terenowego.
4. Zarząd Oddziału Terenowego zobowiązany jest do sporządzarńaptzynajmniej raz w roku
raportu z działalnościdla Zarządll Głównego Stowarzyszenia.
§25

Postanowieniaszczegołowe dotyczące Oddziału Terenowego, warunki uystępowania pTzęz niego
o osobowośćprawną wtaz z wymaganą strukturą:
l. Oddział Terenowy moze występować o uzyskanie osobowościprawnej na wniosek Zarządu
Oddziału Terenoweg o zatwięr dzony ptzęz Zaruąd Główny Stowarzyszenia.
2. Samodzielnądzińalność finansową i gospodarcząmoże prowadzić tylko Oddział Terenowy
posiadający osobowośćprawną.
3. Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego:
a) stosuje się odpowiednio § l7 pkt l..2.,3." 4,, 6., 7 .;
b) Nadzwyczajne Walne Zgtomadzenie Oddziału Terenowego zwołuj e Zarząd Oddziałrr
Terenowego z własnej inicjatywy lub na żądarle Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego,
i/ą
ZarząduGłównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenialub na wniosek
członków Oddziału Terenowego w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wniosku lub podjęcia
uchwały;
c) stosuje się odpowiednio §18 pkt 2., 3.
4. Zarząd Oddziału Terenowego: a) stosuje się odpowiednio § 19, §20 pkt 1., 2.,3., 1., 5.,7 ,,9., l0,
5. Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego:
a) stosuje się odpowiednio §21 pkt l.,3.,4.,5;
b) człoŃowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego mają prawo uczestniczyć w
posiedzeni ach Zarządu Oddziału Terenowego ;
c) stosuje się odpowiednio §22 pkt l., ż.,3., 4.
6. W stosuŃu do Zaruądu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego
stosuje się odpowiednio §23.
§26
Jednostki organizacyjno wykonawcze (biura, projekty, oddziały gospodarcze itp.) oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające charakteru terenowego (np. sekcje):
i. Powoływane są w miarę potrzeby przęzZarząd Główny Stowarzyszenia.
2" Zakręs ich kompetencji i regulamin pracy uchwala Zatząd Główny Stowarzyszenia.
j. Wykonują one powierzonę im dziŃania samodzielnie, rozliczając się z ich realizacjt przed
Zarządem Głównym Stowarzyszenia, o iie ich regulamin nie stanowilnaczej.

R.0ZDZIAŁY|

Maj ątek Stow a rzys zenia
§27

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ntchomości,fundusze i prawa na
dobrach niematerialnych.
2. Stowarzyszenie moze prowadzic działalnośćgospodarczą zgodnie z obow-iązującymi
przepisami.
2 a) Dochód z działalnościgospodarczej Stowarzyszenia jest przęznaczony wyłącznie do realizacji
celów statutowych określonychw § 7. Statutu t j narcalizację celów pożytku publicznego.
2b)Dzińalność gospodarcza stanowi działalnośćdodatkową w stosunku do działalnościpozl,tku
publ i cznego wynikaj ącej z Statutu.
1,
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