STATUT
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Sztuki
„IMPRESJA”
tekst jednolity
ze zmianami wprowadzonymi na Walnym Zebraniu Członków w dniu 31.08.2015 r. Uchwałą nr 2

§ 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę:
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki „IMPRESJA” i zwane jest w dalszych
postanowieniach statutu: „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może także używać nazwy skróconej: „IMPRESJA”.
§ 2. Stowarzyszenie działać może w Szczecinie oraz na terenie całego kraju i za
granicą.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin
§ 4. Stowarzyszenie posiada z mocy ustawy osobowość prawną.
§ 5. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w oparciu o niniejszy
statut i ustawę z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
§ 6.1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) krzewienie kultury we wszystkich jej dziedzinach, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży, oraz wspieranie rozwoju talentów artystycznych,
b) organizowanie ruchu artystów muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, aktorów, poetów
i pisarzy – szczególnie ze środowiska szczecińskiego,
c) organizowanie koncertów, festiwali, galerii, wystaw, wernisaży, spektakli,
konkursów, imprez plenerowych, spotkań poetyckich, wieczorów autorskich
itp.,
mających na celu popularyzowanie sztuki we wszystkich jej
przejawach,
d) promowanie Miasta Szczecina, jako miejsca działania Stowarzyszenia,
e) kształtowanie opinii publicznej w celu należytej promocji wszelkich gałęzi
i dziedzin sztuki,
f) rozwijanie działalności informacyjnej i wydawniczej o tematyce artystycznej.
2. Cele wykazane w ustępie 1 mogą być osiągane poprzez prowadzenie
nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Do osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie dąży poprzez:
a) organizowanie koncertów, festiwali, galerii, wystaw, wernisaży, spektakli,
konkursów, imprez plenerowych, spotkań poetyckich, wieczorów autorskich
lub innych działań o podobnym charakterze,
b) organizowanie spotkań i prelekcji upowszechniających sztukę,
c) organizowanie spotkań artystycznych z publicznością Szczecina i innych miast,

d) utrzymywanie stałych kontaktów z właściwymi organami administracji
państwowej lub terenowej, a w szczególności władzami Miasta Szczecina
w celu integracji i zacieśniania kontaktów oraz utrzymywania stałych więzi
ze Stowarzyszeniem,
e) współpracę ze środowiskami twórczymi z innych krajów, a w szczególności w
ramach programu integracji europejskiej,
f) wydawanie publikacji dotyczących prac Stowarzyszenia, artystów
współpracujących ze Stowarzyszeniem, a także dzieł stanowiących ich
dorobek artystyczny,
g) prowadzenie aukcji, także internetowych, celem umożliwienia kupna lub
sprzedaży dzieł sztuki artystów współpracujących ze Stowarzyszeniem,
a także akcesoriów niezbędnych do ich tworzenia.
h)
współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonej
działalności.
§ 7. 1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski lub
cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, który:
a) ukończył lat 18,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie jest pozbawiony praw publicznych,
d) złożył
deklarację
członkowską
przystąpienia
do
Stowarzyszenia
z jednoczesnym zobowiązaniem się do opłacania składek członkowskich.
2. Członkiem Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec nie mający stałego
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykaże się pracą
lub zaangażowaniem w działalność Stowarzyszenia.
3. Osobom nie będącym członkami Stowarzyszenia może zostać nadany tytuł
„Honorowego Członka”. Członek Honorowy korzysta z takich samych praw jak
członek zwyczajny jednakże bez prawa głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
4. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.
§ 8.1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów Stowarzyszenia,
b) korzystania z wszystkich urządzeń Stowarzyszenia przeznaczonych dla jego
członków na zasadach określonych przez Zarząd,
c) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, prelekcjach, dyskusjach, spotkaniach
i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) składania Zarządowi wniosków dotyczących działalności statutowej
Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia, w tym również przedstawiciele członków
wspierających, korzystający z organizowanych przez Stowarzyszenie publicznych
imprez - ponosi opłaty wstępu w pełnej wysokości. Nie dotyczy to Członków
honorowych, którzy mają wstęp wolny.
3. Zarząd może podjąć uchwałę o nieodpłatnym korzystaniu przez członków
Stowarzyszenia z organizowanych imprez publicznych.
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§ 9.1. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:
a) przestrzeganie statutu Stowarzyszenia i stosowanie się do uchwał i zarządzeń
Zarządu,
b) branie udziału w pracach Stowarzyszenia, szczególnie w Walnym Zebraniu
Członków,
c) regularne opłacanie składek członkowskich, których wysokość określi uchwała
Walnego Zebrania Członków.
2. Obowiązkiem Członka wspierającego jest opłacanie składek członkowskich,
zadeklarowanych przy przyjmowaniu w poczet członków wspierających.
§ 10.1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje:
a) przez wystąpienie członka,
b) przez skreślenie członka z listy członków,
c) przez wykluczenie członka ze Stowarzyszenia,
d) na skutek śmierci członka.
2. Członek występujący ze Stowarzyszenia, skreślony z listy członków albo
wykluczony ze Stowarzyszenia nie ma prawa żądać zwrotu wpłaconych składek
członkowskich.
§ 11. W celu wystąpienia ze Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia powinien
złożyć na ręce Zarządu jednoznacznie brzmiące pisemne oświadczenie o zamiarze
wystąpienia ze Stowarzyszenia. Do skreślenia członka, który złożył takie
oświadczenie, uchwała Zarządu nie jest wymagana.
§ 12.1. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia może dokonać Zarząd w
wypadku uchylania się członka od opłacania składek członkowskich przez dwa
kolejne okresy płatności. Skreślenie następuje w drodze uchwały Zarządu.
2. Uchwała Zarządu zapada zwykłą większością głosów.
§ 13.1. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia może dokonać tylko Walne
Zebranie Członków w następujących wypadkach:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) popełnienia czynu, za który członek został skazany prawomocnym wyrokiem
sądu.
2. Uchwała w tym zakresie zapada zwykłą większością głosów.
§ 14.1. Członek skreślony albo wykluczony może wnieść pisemne odwołanie
do Walnego Zebrania Członków z jednoczesnym wskazaniem przyczyn, które jego
zdaniem stanowią podstawę do uchylenia decyzji o skreśleniu albo wykluczeniu
członka.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o uchyleniu uchwały o skreśleniu
albo o wykluczeniu członka, albo o utrzymaniu zaskarżonej uchwały w mocy - zapada
większością 2/3 głosów.
§ 15.1. Odwołanie od skreślenia z listy członków wnosi się w terminie 14 dni
licząc od dnia doręczenia tej uchwały członkowi.
2. Odwołanie od powziętej uchwały przez Walne Zebranie Członków
o wykluczeniu członka wnosi się w terminie 14 dni licząc od dnia podjęcia uchwały

3

wykluczającej. Członek wykluczony nie może skutecznie powoływać się na
nieobecność na Walnym Zebraniu Członków, o ile był prawidłowo zawiadomiony o
terminie i miejscu tego Zebrania.
§ 16. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd.
§ 17. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, która
ustala kierunki jego działalności oraz wytyczne dla prac Zarządu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

§ 18. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
uchwalanie zmian statutu,
wybór Zarządu i Rady Nadzorczej,
przyjmowanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za minioną kadencję,
udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za minioną kadencję,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 19.1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej
raz w roku.
2. Członkowie Stowarzyszenia muszą być zawiadomieni o terminie Walnego
Zebrania Członków listem poleconym wysłanym nie później niż 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania. Dopuszczalna jest także inna forma zawiadomienia o
terminie z tym, że potwierdzenie zawiadomienia o terminie musi być stwierdzone
pismem.
§ 20.1. Zarząd może zwołać Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy
w każdym czasie celem podjęcia uchwał w sprawach, które przekraczają kompetencje
Zarządu.
2. Walne Zebranie Członków zostanie zwołane przez Zarząd na żądanie co
najmniej 1/3 liczby członków. Zarząd zwołuje Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca
od dnia wpłynięcia do Zarządu żądania.
§ 21.1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem
ustępu 2.
2. W sprawach zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia uchwały
zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby
członków.
§ 22.1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków wybieranych przez Walne
Zebranie Członków, które bezpośrednio wybiera Przewodniczącego Rady,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i kończy się z dniem odbycia
Walnego Zebrania Członków, które w celu dokonania wyborów nowej Rady
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Nadzorczej powinno odbyć się w terminie do 30 czerwca roku, w którym upływa
kadencja Rady.
4. Członek Rady Nadzorczej może być wybrany na następną kadencję bez
ograniczeń.
5. W razie zmniejszenia się przed upływem kadencji składu Rady Nadzorczej
przeprowadzane są wybory uzupełniające.
§ 23.1 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy
podwójnie, a w razie jego nieobecności, podwójnie liczy się głos
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwała Rady jest ważnie podjęta, jeśli na posiedzenie zostali zaproszeni
wszyscy jej członkowie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
a)
b)
c)
d)
e)

§ 24. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
przeprowadzanie kontroli pracy Zarządu szczególnie pod kątem gospodarki
finansowej i majątkowej Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania
Członków w wypadkach szczególnej wagi,
udzielanie Zarządowi wskazówek dotyczących planów pracy Stowarzyszenia,
podejmowanie decyzji programowych,
dokonywanie ocen pracy Zarządu w okresie sprawozdawczo-wyborczym,

§ 25.1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd może być jedno – albo wieloosobowy z ograniczeniem do liczby 5
(pięciu) członków Zarządu. Decyzję o liczbie członków Zarządu oraz wyboru osób
wchodzących w jego skład podejmuje Walne Zebranie Członków. W wypadku
Zarządu wieloosobowego Walne Zebranie Członków dokonuje bezpośrednio wyboru
Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza i członków Zarządu.
3. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia będzie jednoosobowy.
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się z dniem odbycia Walnego
Zebrania Członków, które w celu dokonania wyborów nowego Zarządu powinno
odbyć sie w terminie do 30 czerwca roku, w którym upływa kadencja Zarządu.
5. W razie zmniejszenia się przed upływem kadencji składu Zarządu
wieloosobowego do co najmniej 2 (dwóch) osób, nie przeprowadza się wyborów
uzupełniających
6. W wypadku Zarządu wieloosobowego, w razie zmniejszenia się przed
upływem kadencji składu Zarządu poniżej 2 (dwóch) osób przeprowadzane są wybory
uzupełniające.
7. Kadencja członka Zarządu wybranego w wyborach uzupełniających kończy
się wraz z końcem kadencji całego Zarządu.
8. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie Członków
w każdym czasie.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

§ 26. Do kompetencji Zarządu należą:
przyjmowanie członków do Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
opracowywanie planów pracy i preliminarza budżetowego,
kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
tworzenie sekcji tematycznych,
nadawanie tytułów Członków Honorowych Stowarzyszenia
inne przekazane uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 27. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej dwóch członków Zarządu. W wypadku równości głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu albo członka Zarządu zastępującego Prezesa na posiedzeniu Zarządu.
§ 28. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania
zobowiązań majątkowych i podpisywania w jego imieniu upoważniony jest Prezes
Zarządu bez ograniczeń, a w wypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu bez
ograniczeń albo Wiceprezes Zarządu i Sekretarz łącznie.
2. W wypadku konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z członkami
Zarządu, Stowarzyszenie reprezentowane będzie przez Radę Nadzorczą, którą
reprezentować będzie Przewodniczący Rady.
§ 29. Niedozwolone jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników 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) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników 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) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.
§ 30. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki, zapisy i dotacje oraz ofiarność publiczna,
c) dochody z prowadzonej działalności.
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§ 31.1. Wnioski o dokonanie zmian w statucie złożone przez Radę Nadzorczą
albo członków Stowarzyszenia w liczbie większej niż 10 % ogólnej liczby członków,
mogą być składane Zarządowi celem przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków.
2. W wypadku złożenia takiego wniosku Zarząd jest zobowiązany zwołać
Walne Zebranie Członków w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia złożenia wniosku
z porządkiem obrad ujmującym przedmiotowy wniosek.
3. Zarząd ma prawo przedkładać Walnemu Zebraniu Członków własne wnioski
dotyczące zmian statutu.
4. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 32.1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje wówczas, jeżeli Walne Zebranie
Członków dwukrotnie podjęło uchwałę o jego rozwiązaniu.
2. Druga uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zostać podjęta nie
wcześniej niż po upływie 1 (jednego) miesiąca i nie później niż przed upływem 3
(trzech) miesięcy od dnia powzięcia uchwały pierwszej.
3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 33. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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