
Statut Stowarzyszenia „Spichlerz Sztuki”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na 

podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1989 r. Nr 20, poz. 104 z 
późn. zm.) Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu 
i posiada osobowość prawną. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Siedzibą 
Stowarzyszenia jest Kołbacz.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz 
może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

7. Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  na  pracy członków. 
Do  prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 



Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Cele Stowarzyszenia

§  2.
1. Działania artystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie wspierające aktywność 

społeczności lokalnych, na bazie wielowiekowego cysterskiego dziedzictwa 
Kołbacza i okolic.

2. Propagowanie postaw zaangażowania i twórczego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i społecznym.

3. Kreowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz innych imprez, 
promujących wartości duchowe i artystyczne. 

4. Odkrywanie i tworzenie tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. 
5. Wspieranie ratowania zabytków cysterskich w Kołbaczu i okolicach.
6. Tworzenie atrakcji turystycznych promujących walory historyczne Kołbacza 

i okolic. 
7. Budowanie płaszczyzny współpracy w ramach europejskich dróg kulturowych.
8. Działalność proekologiczna, promująca zrównoważony rozwój lokalny.

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

§  3.
1. Organizacja imprez – m.in. muzycznych, filmowych, plastycznych, fotograficznych 

i teatralnych – mających na celu promocję sztuki oraz propagowanie dziedzictwa 
cysterskiego Kołbacza i okolic.

2. Prezentowanie artystów, których twórczość inspiruje do poszukiwania własnych 
korzeni kulturowych i określania tożsamości.

3. Powołanie ośrodka działań artystycznych i edukacyjnych.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze edukacyjnym mającej na 

celu promocję działalności Stowarzyszenia oraz propagowanie sztuki i 
dziedzictwa cysterskiego Kołbacza i okolic.

5. Prowadzenie warsztatów artystycznych oraz pokazów o charakterze 
edukacyjnym z zakresu  tzw. archeologii żywej.



6. Organizacja i prowadzenie warsztatów rzemiosł dawnych tzw. żywej archeologii, 
stwarzających możliwość nauki zawodu dla bezrobotnych.

7. Współpraca z podmiotami zainteresowanymi organizacją i promocją Szlaku 
Cysterskiego w Polsce.

8. Inicjowanie i wspieranie prac badawczych w zakresie zainteresowań 
Stowarzyszenia przez organizowanie spotkań interdyscyplinarnych, sympozjów, 
sesji naukowych i wystaw, opracowywanie publikacji oraz innych form 
działalności edukacyjnej i kulturalno-naukowej.

9. Działania na rzecz tworzenia pomocniczej infrastruktury turystycznej w postaci 
szlaków turystycznych, pól namiotowych, kempingów, gastronomii oraz hoteli.

10.Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami krajowymi 
i zagranicznymi o podobnym celu i charakterze działań.

11. Pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia ze źródeł 
rządowych, samorządowych, prywatnych, krajowych i zagranicznych.

12.Współpraca z mediami w zakresie promocji działalności Stowarzyszenia.
13.Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach, 

określonych w odrębnych przepisach, wspierającej cele statutowe 
Stowarzyszenia. 

14.Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać inne podmioty 
i organizacje w granicach dopuszczalnych prawem.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 4.
1. Udział w Stowarzyszeniu jest dobrowolny.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków 

wspierających, członków honorowych.  
3. Członkami zwyczajnym mogą być osoby fizyczne, pełnoletni obywatele Polski lub 

cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 
zarekomendowani przez co najmniej 2 członków Stowarzyszenia, zainteresowani 
przedmiotem działalności Stowarzyszenia i wykazujący gotowość do 
zaangażowania w jego prace i twórczego działania, którzy złożą pisemną 
deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia wraz z zobowiązaniem do 
przestrzegania statutu. Wymóg rekomendacji nie dotyczy członków założycieli.



4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane 
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptujące jego cele, które 
zadeklarują pomoc i zostaną przyjęte na podstawie pisemnej deklaracji. 
Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.

5. Członkami honorowymi zostają osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie 

Członków na wniosek Zarządu. 
7. Osoby niepełnoletnie mogą należeć do Stowarzyszenia jako członkowie 

młodzieżowi. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, nie mogą 
pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia.

8. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i odwołuje Zarząd 
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 5.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
b) uczestniczyć we wszystkich pracach, zebraniach i innych 

przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie z prawem głosu
c) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków 
d) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia 
e) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 

zgodnych z jego celami statutowymi 
f) posiadać legitymację Stowarzyszenia, nosić jego wizualne emblematy
g) do odmowy współpracy przy projektach zgodnych ze statutem, ale 

naruszających światopogląd i system wartości członka
h) korzystać ze wszystkich innych możliwości stwarzanych członkom przez 

Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a) czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i wywiązywania się z 
powierzonych przez Stowarzyszenie zadań 

b) przyczyniania się swoją postawą i zaangażowaniem do wzrostu roli 
i znaczenia Stowarzyszenia oraz promowania jego celów statutowych 

c) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
d) regularnego opłacania składek rocznych na rzecz Stowarzyszenia w 

terminach ustalonych przez Zarząd i w wysokości przyjętej przez Walne 
Zgromadzenie



e) dbania o mienie Stowarzyszenia 
f) regularnego uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach 
Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące 
podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.

4. Członek honorowy posiada takie same prawa jak członek zwyczajny. 
Jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 6.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia
b) śmierci członka lub pozbawienia praw publicznych 
c) wykreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki 

członkowskiej przez okres jednego roku
d) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków 

przez okres 2 lat
e) likwidacji Stowarzyszenia
f) wykluczenia za działalność na szkodę Stowarzyszenia oraz nieprzestrzeganie 

postanowień Statutu.
2. Uchwałę o wykreśleniu z listy członków lub wykluczeniu w sytuacjach 

przewidzianych w niniejszym paragrafie, ust. 1 lit. c, d i f podejmuje Zarząd 
większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu. 

3. Osobom wykreślonym lub wykluczonym przysługuje prawo wniesienia odwołania 
za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu.

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 7. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zgromadzenie Członków 
b) Komisja Rewizyjna 
c) Zarząd

2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 



3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków 
władz. Na wniosek 2/3 obecnych głosowania mogą być tajne.

4. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zgromadzenie Członków. 
5. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

6. Walne Zgromadzenie Członków zbiera się na sesję zwyczajną co najmniej raz na 
rok i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, który powiadamia członków 
listem poleconym lub za potwierdzeniem o terminie i porządku obrad co najmniej 
na 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może zostać 
zwołane na wniosek pisemny Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub 
25% członków Stowarzyszenia.

8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie zmian statutu
b) uchwalanie programu działania i budżetu 
c) uchwalanie wysokości składek członkowskich
d) wybór władz Stowarzyszenia poprzez wybór prezesa, członków Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

sprawozdań finansowych
f) udzielanie absolutorium Zarządowi
g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
h) powołanie biura (zakładu) prowadzącego działalność gospodarczą na rzecz 

Stowarzyszenia
i) udzielania zgody Zarządowi Stowarzyszenia na zaciąganie zobowiązań
j) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. 

Każdemu członkowi przysługuje tylko jeden głos.
10. Uchwały dotyczące zmiany statutu, uszczuplenia majątku lub rozwiązania 

Stowarzyszenia przyjmuje się większością 2/3 głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

11.W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, nie wcześniej niż po 14 
dniach, zwoływane jest drugie zebranie Walnego Zgromadzenia, na którym 
kworum stanowią wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do 
głosowania.



§ 8. 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
a) prezesa 
b) wiceprezesa
c) sekretarza
d) skarbnika
e) członka Zarządu

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
3. Do zakresu działania Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia publicznie i działanie w jego imieniu
b) koordynowanie działalności Stowarzyszenia, kierowanie jego bieżącą pracą, 

w tym nadzór nad prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą
c) powołanie i odwołanie dyrektora biura (zakładu)
d) ustalanie ogólnych wytycznych, co do zasad wynagradzania obowiązujących 

w Stowarzyszeniu
e) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych
f) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
h) realizacja uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków
i) prowadzenie gospodarki finansowej
j) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
k) rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia
l) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu 

oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
4. Zarząd działa w oparciu o regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Walne 

Zgromadzenie.

§ 9. 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie 
Członków.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
a) przewodniczący Komisji 
b) dwóch członków

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu.
4. Do Komisji Rewizyjnej należy: 

a) bezpośrednia kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej 

b) kontrola zgodności działania Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami 
Walnego Zgromadzenia Członków

c) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę 
udzielenia) Zarządowi absolutorium



d) przedstawianie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu 
Członków Stowarzyszenia.

5. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mogą  brać  udział w posiedzeniach Zarządu z 
głosem doradczym. 

6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne 
Zgromadzenie.

§ 10.

W sytuacji zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w okresie trwania kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji, dokonywanej przez 
pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można 
powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  
a) składki członkowskie  
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki 

publiczne 
c) wpływy  z  działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej 

działalności 
d) dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje) 
e) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w 

użytkowaniu Stowarzyszenia 
f) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia 

usług  
g) fundusze pomocowe polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych
h) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych 

przepisów.
2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają wspólnie Prezes 

Stowarzyszenia wraz z jednym z członków Zarządu Stowarzyszenia.
3. Dla zaciągania zobowiązań w związku z działalnością gospodarczą, 

oświadczenia woli mogą składać: dyrektor biura oraz osoba wykonująca funkcję 
głównego księgowego na zasadzie specjalnie udzielonego pełnomocnictwa przez 
Zarząd. Ponadto dyrektor i główny księgowy muszą działać wspólnie (łącznie). 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia 
Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje o losie majątku 
Stowarzyszenia. 

3. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z majątku Stowarzyszenia. 
4. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy prawa o 

stowarzyszeniach.


