Statut Stowarzyszenia Trójwiejska

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Trójwiejska zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia może być tłumaczona na inne języki.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1984 r. nr 104 z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§3
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

działalność

poza

granicami

§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach
działania, o ile nie narusza to zasad i celów statutowych.
§6
1. Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania
prace zlecone.
§7
Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§8
Celem działania Stowarzyszenia jest:
Poznawanie, kultywowanie i promocja polskiej kultury tradycyjnej we wszelkich jej przejawach, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury północnych regionów kraju, włączając w to dorobek mniejszości etnicznych i narodowych.
1. Poszukiwanie i wzmacnianie tożsamości kulturowej mieszkańców tzw. „ziem odzyskanych”.
2. Aktywizacja różnych grup wiekowych poprzez wspólne tworzenie wydarzeń kulturalnych.
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§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie badań pozwalających na realizację celów statutowych stowarzyszenia.
2. Prowadzenie archiwum dokumentującego dawne obrzędy, zwyczaje, oraz folklor muzyczny i taneczny.
3. Organizację seminariów, spotkań, warsztatów, prezentacji, z udziałem polskich i zagranicznych naukowców i
artystów.
4. Organizację zabaw, koncertów, festiwali, targów i imprez edukacyjno-kulturalnych.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
§10
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, oraz działalność
gospodarczą w zakresie opisanym w dalszej części statutu.

Rozdział III
Członkowie - Ich prawa i obowiązki
§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§12
1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się w drodze przyjęcia kandydatury ubiegającego się o członkostwo w
Stowarzyszeniu przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Podstawą przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest deklaracja woli kandydata do Stowarzyszenia o
chęci wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia w formie pisemnej, poświadczona własnoręcznym
podpisem kandydata do Stowarzyszenia.
§13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele i formy działania Stowarzyszenia oraz deklarująca działalność
na rzecz tej organizacji.
2. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Zarząd plus 3 członków zwyczajnych osobom szczególnie
zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc rzeczową lub
finansową na rzecz Stowarzyszenia.
4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swoje organy lub pełnomocnika.
§14
Członkom zwyczajnym i honorowym Stowarzyszenia przysługuje:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
2. Prawo uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
3. Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
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4. Prawo zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
§15
1. Do obowiązków członków zwyczajnych i honorowych należy:
1) Przestrzeganie postanowień statutu oraz wykonywanie uchwał Stowarzyszenia.
2) Aktywny udział w działalności Stowarzyszenia.
3) Regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
4) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
5) Wywiązywanie się ze swoich zobowiązań
2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt. 3 nie dotyczy członków honorowych i wspierających Stowarzyszenia.
§16
Członkostwo wygasa wskutek:
1. Rezygnacji członka złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a. Działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia
b. Nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia
c. Zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 12 miesięcy
d. Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku Sądu
3. Śmierci członka.
§17
Od uchwały Zarządu w sprawach członkowskich (nie przyjęcie, wykluczenie) zainteresowanym przysługuje odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu uchwały. Uchwała Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§19
1. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata.
Wybór do Władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
§20
1. W przypadku zmniejszenia się składu obieralnych władz w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu
może nastąpić w drodze kooptacji na okres czasu do następnego Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
3. W drodze kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
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§21
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W
przypadku równej ilości głosów decyduje głos:
- przewodniczącego obrad- przy uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków.
- prezesa Zarządu- przy uchwałach Zarządu.
- przewodniczącego- przy uchwałach Komisji Rewizyjnej.
§22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się co rok i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co dwa lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie ważnych przypadkach Zarząd
Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków
Stowarzyszenia. Wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków winno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty wniosku.
5. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków winno być rozesłane ogólnie przyjętą drogą komunikacji
nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem i zawierać proponowany porządek obrad.
6. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia rozpoczyna się w pierwszym terminie, przy obecności co
najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.
7. W przypadku braku kworum podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków, w okresie nie dłuższym
niż jeden miesiąc od daty pierwszego spotkania zwołuje się drugie Walne Zgromadzenie Członków. W drugim
terminie wymóg obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.
§23
Walne Zgromadzenie Członków:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uchwala porządek dzienny i regulamin Walnego Zgromadzenia.
Uchwala kierunki działania Stowarzyszenia.
Udziela na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wybiera Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Nadaje honorowe członkostwo Stowarzyszenia.
Podejmuje uchwałę w sprawie zmian Statutu.
Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Ustala wysokość składki członkowskiej.
§24
1. W skład Zarządu wchodzi 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie członków- w tym Prezes.
Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2. Wiceprezes pełni obowiązki Prezesa podczas nieobecności Prezesa na zebraniu Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
§25
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

podejmowanie uchwał o świadczeniach innych niż składki członkowskie;
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków;
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
określanie potrzeb finansowych Stowarzyszenia – sporządzanie projektów budżetu oraz preliminarza rocznego;
składanie oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia zgodnie z procedurą
określoną w § 29 ustępie 2.

§26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków, którzy spośród swego grona wybierają Przewodniczącego,
a w razie potrzeby także Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia ani
pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków
Komisji.
§27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola bieżącej pracy Zarządu;
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń dokonanych podczas przeprowadzania
kontroli;
3. Składanie wniosków o przyjęciu bądź odrzuceniu sprawozdań Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków;
4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków;
5. W razie bezczynności Zarządu – zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§28
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§29
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:
a) składki członkowskie;
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału
(odsetki, lokaty, akcje);
d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
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f). dochody z działalności gospodarczej
2. Dochody
z
działalności
gospodarczej
Stowarzyszenia
służą
wyłącznie
realizacji
celów
statutowych
i
nie
mogą
być
przeznaczone
do
podziału
między
jego
członków
3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania
umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch działających łącznie
członków Zarządu.

Rozdział VI
Działalność Gospodarcza
1. Stowarzyszenie
może
prowadzić
działalność
gospodarczą
na
ogólnych
określonych
w
odrębnych
przepisach.
Stowarzyszenie
prowadzi
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

zasadach,
działalność

a. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
b. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
c. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania – 58.1,
d. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z
e. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe we wszystkich rodzajach mediów 73.12. A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D
f. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
g. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
h. pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z
i. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
j. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z
k. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana – 94.99.Z

Rozdział VII
Przepisy Końcowe
§30
Zmiana postanowień Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej
większością 2/3 głosów przy wymaganej obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania.
§31
1. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmowana jest przez Walne
Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia przekazany będzie innej organizacji o
zbliżonych celach działania
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