
Stowarzyszenie pn.  
STOWARZYSZENIE "AKADEMIA ŁUCZNICA" 

STATUT 

Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie "Akademia Łucznica" zwane dalej 
"Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym 

pedagogów sztuki, animatorów kultury, instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego 
działających w instytucjach kultury na terenie Polski. 

§2 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r (Prawo o 
Stowarzyszeniach Dz.U.Nr 20 poz. 104 z późn.zm.) i posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

§3 
 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą – Ośrodek 

Szkoleniowy w Łucznicy, gm.Pilawa, woj. Mazowieckie. 
 

§4 
 

1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych. 

 
2. Dla realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować współpracę z 

różnymi organizacjami w kraju i za granicą, 

 
§5 

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację 
niektórych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. 

 

§6 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

Rozdział II  

CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DZIAŁANIA  

§7  

Cele Stowarzyszenia: 
 1. Edukacja kulturalna jako narzędzie rozwoju, kreatywności, terapii, znoszenia 



barier społecznych i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, 
  2. Promocja edukacji przez sztukę i aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

3. Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, 

4. Edukacja w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tym działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

5. Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu 
edukacji między kulturowej, 
6. Promocja integracji europejskiej poprzez kulturę oraz promowanie nowatorskich 

przedsięwzięć edukacyjnych w dziedzinie kultury, 
7. Działania edukacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie terapii przez 

sztukę, 
8. Popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju, edukacja w zakresie wiedzy o architekturze, 

krajobrazie kulturowym i ekologii. 

 

§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez: 
1. Prowadzenie warsztatów, kursów, konferencji, seminariów, 

2. Organizowanie wystaw oraz działalność wydawniczą; 
3. Organizację koncertów i widowisk teatralnych; 
4. Organizację form wypoczynku o profilu artystycznym dla dzieci i młodzieży, 

5. Organizację warsztatów terapeutycznych szczególnie w zakresie terapii przez 
sztukę, 
6. Tworzenie projektów kulturalnych, 

7. Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych, 

8. Prowadzenie innych form działalności służących realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia, 
9. Działania na rzecz rozwoju Ośrodka Szkoleniowego w Łucznicy, 

10. Przejmowanie zadań zleconych przez sektor publiczny. 

Rozdział III  

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  

§9 
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających, 
3) członków honorowych. 

§10 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy, 
niezależnie od narodowości i miejsca stałego zamieszkania, które: 
a) podpisały jako założyciele statut Stowarzyszenia i nabyły prawa członkowskie z chwilą 

rejestracji Stowarzyszenia, 
b) wypełniły deklarację członkowską, 
c) otrzymały rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą 
jednomyślnie w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. 

 
 



§11 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, które 
przyjmują cele Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji za pośrednictwem 

Stowarzyszenia bądź we współpracy z nim, udzielając Stowarzyszeniu pomocy 
materialnej, organizacyjnej lub innej. 

2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. 
Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę w sprawie. Do podjęcia 

uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności, co najmniej 
połowy członków Zarządu. 

3. Członek wspierający osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela. 
4. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z 

głosem doradczym. 

§ 12 

Godność członka honorowego Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwykłą 
większością głosów nadaje osobie szczególnie zasłużonej dla idei Stowarzyszenia. 

§13 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani 
głosu stanowiącego. 

 

§14 
  

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

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

Stowarzyszenia, 

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

§15 

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do: 
a) postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz 

Stowarzyszenia, 

b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia, 

c) opłacania składek członkowskich. 

§16 

 
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 

b) wykluczenia członka na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie 
naruszenia obowiązków wynikających z § 15 statutu bądź utraty przez członka praw 
publicznych, 

c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną. 
2. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia wymagana jest bezwzględna większość 

głosów Członków Zarządu, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. 



3. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia członka przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Uchwała 
Walnego Zebrania jest ostateczna. 

Rozdział IV  

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA  

§17 
 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd. 

c) Komisja Rewizyjna. 
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym. 
Tryb głosowania (jawny lub tajny) określa uchwała Walnego Zebrania. 

3. Zarząd wybierany jest na czteroletnią kadencję. 

§18 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być 
zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§19 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, raz na rok. 

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd  powiadamia 
  członków Stowarzyszenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

3. Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy 

  obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez 
  względu na liczbę obecnych.  

4. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad. 

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia. 

2. /skreślony/ 

3. Wybieranie i odwoływanie prezesa i członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. 

4. Przeprowadzanie wyborów uzupełniających. 
5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, sprawozdań finansowych na podstaw 

rekomendacji Komisji Rewizyjnej. 

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu. 

7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 
 

§ 21 
 

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania 
Stowarzyszenia, większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy 



członków uprawnionych do głosowania i w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 
 

§ 22 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w  
uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z 
inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 
jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostaje 
zwołane. 

§ 23 

1. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 7 członków Stowarzyszenia. 
2. Zarządem kieruje prezes wybierany przez Walne Zebranie Członków. 
3. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków i 
odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. 

5. Osoba zatrudniona przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracę nie może pełnić 
funkcji członka zarządu. 
6. Członkowie Zarządu nie mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać zwrotu 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi. 

§ 24 

1. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw bieżących Stowarzyszenia, 
w tym reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
b) podejmowanie zobowiązań majątkowych do wys.1 ml.zł, 
c) uchwalanie planów i sprawozdań z działalności programowej i finansowej 

Stowarzyszenia, zgodnie z kierunkami działalności uchwalonymi przez Walne 
Zebranie Członków, 

d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
e) wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków, 
f) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich. 

g) gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji 
zadań Stowarzyszenia, 

h) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie  
w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi,  
z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia,  

i) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających 
Stowarzyszenie,  

j) zgłaszanie wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia 
przez Walne Zebranie Członków. 

§ 25 

1.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. 



2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. 
3. Zarząd może uzupełnić swój skład osobowy spośród członków Stowarzyszenia, w 

przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu. Uzupełnienie nie może przekraczać 

jednej trzeciej składu osobowego wybieranego przez Walne Zebranie Członków. 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisją" powołana jest do: 
a) nadzorowania całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej 

Stowarzyszenia, oraz jej zgodności z obowiązującym prawem, statutem 
Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

b) przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli, żądania 
wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości, 

c) przedstawiania raz w roku sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu 
Członków. 

d) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
2. Komisja składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 

lat spośród członków Stowarzyszenia, 
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków w trakcie trwania kadencji Walne Zebranie 

Członków dokonuje wyborów uzupełniających. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

c) nie mogą z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi. 

5. Komisja Rewizyjna może powołać rzeczoznawców spoza swego grona. 
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

Rozdział V  

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§ 27 

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z: 

a) składek członkowskich. 

b) darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, 

c) wpływów z działalności statutowej, 
d) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. 

§ 28 

l. Z majątku Stowarzyszenia nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczać nim zobowiązań 
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". 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich. 

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego 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. 
4. Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie organów lub pracownicy 
oraz ich osoby bliskie. 

§ 29 

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie dwie osoby: 

prezes oraz jeden z członków Zarządu uprawniony przez ten Zarząd. 

Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa i sekretarza 

Zarządu. 

Rozdział VI 

 ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 30 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim bez 

względu na liczbę obecnych. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 
 

 
 

Łucznica, dnia 16 września 2012 roku 
 
 


