S T A T U T
Stowarzyszenia Kultury Alternatywnej

„FALA”
w Ełku

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „Fala” w Ełku zwane dalej Stowarzyszeniem, działa
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień
niniejszego statutu.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Ełku i województwa warmińsko-mazurskiego. Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ełk.
§ 4.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 5.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może
pozostawać członkiem tych organizacji.
§ 6.
Stowarzyszenie może używa
pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i formy działania.
§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, medialnej, edukacyjnej oraz
społecznej, zwłaszcza w zakresie organizacji i wspierania wydarzeń kulturalno –
artystycznych i podejmowania inicjatyw edukacyjnych na rzecz społeczeństwa i rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego a w szczególności :
1. Wspieranie amatorskich ruchów artystycznych.
2. Rozpowszechnianie i promocja wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem
Ełku i województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Aktywizacja i animacja życia kulturalnego w regionie.
4. Rozpowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
5. Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o kulturze.
6. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do profesjonalnego doskonalenia
członków Stowarzyszenia.
7. Pedagogika w zakresie teatru, filmu, mediów oraz edukacja artystyczna.
8. Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym edukacji pozaszkolnej
oraz wsparcia szkoleniowego i informacyjnego organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów.
9. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
10. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym działalności kulturalnej.
11. Działalność na rzecz wyrównywania szans wśród młodzieży i innych grup wiekowych z
mniejszymi szansami, środowisk wiejskich, wykluczonych społecznie, wymagających
wsparcia (bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni).
12.Działania na rzecz resocjalizacji poprzez sztukę oraz arteterapię.
13. Kreowanie zainteresowania sztuką, dbałość o estetykę żywego słowa.
14. Podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych.
15. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
16. Upowszechnianie tradycji i dbałość o ochronę dóbr kultury.
17. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania

patologiom społecznym.
18. Upowszechnianie i ochrona wolności ,praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji.
19. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
20. Zachęcanie do współpracy międzykulturowej i dialogu publicznego.
21. Działalność charytatywna polegająca na inicjowaniu przedsięwzięć wynikająca z
priorytetów programowych stowarzyszenia.
22. Organizowanie turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży.
23. Działalność propagująca ekologię i ochronę środowiska zgodna z priorytetami
programowymi stowarzyszenia.
24. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
25. Działania na rzecz postaw patriotycznych w społeczeństwie.
§ 9.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności w sferze zadań
publicznych poprzez:
a. Publiczne wypowiadanie się w sprawach potrzeb i perspektyw rozwojowych kultury i
życia kulturalnego.
b. Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami,
instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą o zbliżonym profilu działalności.
c. Działalność wydawniczą.
d. Pomoc w realizacji inicjatyw społecznych i doradztwo w sprawach podejmowania
przedsięwzięć kulturalnych.
e. Promocja i organizacja wolontariatu w ramach przedsięwzięć organizowanych przez
Stowarzyszenie.
f. Prowadzenie działalności badawczej i informacyjnej związanej z życiem kulturalnym Ełku.
g. Tworzenie i aktualizacja odpowiednich serwisów www, organizowanie szkoleń,
warsztatów, seminariów i konferencji.
h. Organizacja imprez artystycznych (festiwali, koncertów, wystaw artystycznych,
przeglądów, recitali itp.), przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 o
bezpieczeństwie imprez masowych.
i. Prowadzenie wyjazdów, turnusów, warsztatów wyjazdowych w
połączeniu z krajoznawstwem oraz priorytetami programowymi.
j. Pomoc edukacyjną dla osób w trudnej sytuacji
życiowej.

k. Organizowanie spotkań dyskusyjnych mających na celu poszerzenie wiedzy o
możliwościach płynących ze współpracy europejskiej oraz międzynarodowych
trendach kształtujących społeczeństwo.
l. Umożliwienie ludziom z różnych środowisk zdobywania doświadczenia
zawodowego poprzez praktykę.
2. Przychody z odpłatnej działalności w sferze zadań publicznych oraz od
ewentualnych darczyńców są przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.

Rozdział III.
obowiązki

Członkowie,

ich

prawa

i

§
10.
Członkami Stowarzyszenia mogą by
osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§
11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się
na:
1.
Zwyczajny
2.
Wspierający
3.
Honorowy

Członek
Członek
Członek

SPOSÓB NABYWANIA CZŁONKOSTWA
§
12.
1. Członkiem zwyczajnym może by
każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację minimum
dwóch członków Stowarzyszenia oraz uiści opłatę wpisową.
2. O przyjęciu nowych członków decyduje w uchwale zarząd w uchwale najpóźniej 30 dni
od złożenia wniosku. Od decyzji zarządu istnieje możliwość odwołania w ciągu 7 dni
do Walnego zebrania.

Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania
jest ostateczna.
§ 13.
Członkiem wspierającym może by
osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptującą jego
cele, która zadeklaruje pomoc (merytoryczną, rzeczową lub finansową) i zostanie przyjęta
przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 14.
Członkiem honorowym może stać się dowolna osoba fizyczna która wykazała się znaczącym
wkładem w realizację celów statutowych, poprzez przyjęcie uchwały przez Walne Zebranie
na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 15.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
b. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
c. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
d. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach
ustalonych przez Zarząd.
e. Udziału w pracach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 16.
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach.
c. Czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji celów statutowych.
d. Regularnego opłacania składek członkowskich.
e. Dbać o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego mają
prawo do:

a. Uczestniczenia z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.
b. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach.
c. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
d. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez
Zarząd.
e. Udziału w pracach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 18.
1. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b. Wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
§ 19.
1.Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, natomiast
mają prawo do:
a. Uczestniczenia z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
b. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
c. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez
Zarząd.
d. Udziału w pracach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
e. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi mają obowiązek:
a. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. b. Dbać o mienie i
dobre imię Stowarzyszenia.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
b. Uchwały Zarządu z powodu:
- Nie płacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 6 miesięcy.
- Rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia.
- Braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

- Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dniu od daty doręczenia uchwały na piśmie.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania
jest ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 21.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna.
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez walne zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
Kadencja członków zarządu określona jest na okres 3 lat.
3. Zarząd składa się z 2 członków w tym: Prezesa oraz jednego wiceprezesa.
4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: przewodniczącego oraz 2
wiceprzewodniczących,

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ich skład
można uzupełni
na drodze kooptacji spośród członków, którzy uzyskali największą liczbę głosów w
wyborach. W tym trybie można uzupełni
nie więcej niż jednego członka zmniejszonego organu.
§ 22.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się co najmniej jeden raz
w roku na wniosek zarządu.
2. Walne Zebranie odbywa się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku określonej liczby
członków Walne Zebranie zwołuje się w drugim terminie, najwcześniej po pół godzinie.
Uchwały podczas drugiego terminu podejmuje się w głosowaniu jawnym niezależnie od ilości
członków uprawnionych do głosowania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje zarząd na wniosek:
- połowy członków Stowarzyszenia,
- Komisji Rewizyjnej,
- większości Zarządu.
5. Zarząd ma obowiązek powiadomi
członków stowarzyszenia co najmniej 2 tygodnie wcześniej o miejscu i czasie Walnego
Zebrania poprzez jedną z wymienionych form: ogłoszenie w prasie, ogłoszenie na stronie
internetowej stowarzyszenia, telefonicznie, poprzez e-mail, listownie, ogłoszenie na innych
serwisach internetowych do których mają dostęp członkowie stowarzyszenia.
6. Zebranie prowadzi Przewodniczący, wybrany każdorazowo spośród uczestników.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
b. Uchwalania zmian w Statucie.
c. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
d. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
e. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją.
f. Zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia.
g. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
h. Powoływanie i odwoływania działów programowych, Biura Stowarzyszenia i określanie
zakresu ich działania.

§ 23.
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnym Zebraniami
i zbiera się przynajmniej raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
zatwierdzonego przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
b. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
c. Zwoływanie Walnego Zebrania w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
d. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej.
e. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.
f. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
g. Koordynowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia.
h. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.
i. Dla prowadzenia działalności bieżącej i prowadzenia siedziby Stowarzyszenia powołanie
przy Zarządzie Biura Stowarzyszenia. Biuro ma charakter stały, podlega Dyrektorowi
Stowarzyszenia którego zatrudnia zarząd. Organizację biura i kompetencje dyrektora
reguluje zarząd.
j. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i samorządów.
k. Zawieranie porozumień o współpracy oraz porozumień dotyczących projektu z władzami
innych organizacji, instytucji i stowarzyszeń.
l. Przyjmowanie i skreślanie członków.

ł. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie
członkostwa honorowego.
m. Wykonywanie innych czynności i zadań nieprzypisanych statutem do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia.
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i zbiera się co najmniej 2 razy
w roku oraz w razie potrzeb.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz 2 wiceprzewodniczących.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
a) nie mogą by
członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia
c) publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący komisji Rewizyjnej może uczestniczy
w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów, w
głosowaniu jawnym.
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
zatwierdzonego przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. Występowanie w Walnym Zebraniu ze sprawozdaniem z przeprowadzonej kontroli.
c. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Rozdział V. Struktura organizacyjna.
§ 25.
1. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowani są w działach programowych powoływanych
przez Zarząd dla prowadzenia działalności merytorycznej Stowarzyszenia, zgodnie
z kierunkiem zainteresowań, celami statutowymi lub doraźną potrzebą opracowania jakiegoś
konkretnego problemu. Działy te mają charakter stały lub czasowy. Na czele działów
programowych stoją liderzy powołani i odwoływani przez Zarząd.
2. Przy Zarządzie działają 4 stałe działy programowe :
a. Dział Kultury i rozrywki
b. Dział edukacji szkolnej i pozaszkolnej
c. Dział nowych mediów i technologii informacyjnej
d. Dział inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych

Rozdział VI. Majątek i fundusze
§ 26.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) Obowiązkowe składki członkowskie oraz opłaty wpisowe.
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, zgodnie
z przepisami ustawy o zbiórkach publicznych z dnia 15.03.1933 r., wraz z późniejszymi
zmianami.
c) dotacje, subwencje, udziały, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
d) prawomocnie zasądzone zadośćuczynienia za szkody materialne i niematerialne, orzekane
przez sądy w sprawach cywilnych.
e) środki pochodzące z działalności odpłatnej.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą by
przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku w kwocie od 100zł
podejmują prezes i wiceprezes działający łącznie.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek
zarządu.
7. Decyzje dotyczące podpisywania umów, otwierania rachunków bankowych, przyjmowania
darowizn itp. podejmują prezes i wiceprezes działający łącznie.
8. Zabrania się:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu 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) Przekazywania ich majątku na rzecz ich 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 na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego.
d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.Rozdział VIII. Zmiana
Statutu, likwidacja Stowarzyszenia
§ 27.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3
głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe
§ 28.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie mają:
Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne przepisy obowiązujące w RP.

