Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie o którym mowa w niniejszym Statucie nosi nazwę „Stowarzyszenie artystyczno-naukowe Evviva l’arte”
(zwane dalej Stowarzyszeniem) ale może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie Evviva l’arte”.
2. Stowarzyszenie zakłada możliwość wchodzenia w federacje i inne formy współpracy z innymi organizacjami o podobnych celach.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oleśnica (powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie).
3. Stowarzyszenie nie zakłada możliwości tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych.
§3
Podstawową jednostką czasu używaną w niniejszym Statucie jest rok szkolny, który rozumie się jako okres od 1 września
danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego, zaś przez wakacje rozumie się czas od pierwszego piątku po 20 czerwca do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.

Rozdział 2.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§4
Stowarzyszenie obiera sobie za cel:
1. Promowanie sztuki, rozwoju kulturalnego i artystycznego w społeczeństwie,
2. Promowanie rozwijających się artystów (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży), pomoc w ich rozwoju,
obejmowanie ich opieką i udzielanie wsparcia w podejmowanych inicjatywach,
3. Promowanie i popularyzacja nauki, metody naukowej, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych i innych opartych na metodzie naukowej,
4. Promowanie metod pedagogiki twórczości w nauczaniu,
5. Promowanie działań na rzecz celów Stowarzyszenia oraz osób i instytucji te działania podejmujących,
6. Tworzenie okazji do prezentacji i wyróżnienia dla osób rozwijających umiejętności z zakresu nauki i sztuki.
7. Rozwój zrzeszonych w Stowarzyszeniu w sztuce i nauce.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Zrzeszanie osób chcących realizować cele Stowarzyszenia,
2. Podejmowanie własnych inicjatyw artystycznych (pokazów, wernisaży, warsztatów, wyjazdów itp.) i naukowych (wykładów, konferencji, prelekcji, szkoleń itp.) przez Stowarzyszenie oraz branie udziału i wspieranie podobnych inicjatyw
podejmowanych przez inne podmioty (zarówno za pomocą możliwości instytucjonalnych Stowarzyszenia, jak i wykorzystując jego majątek i możliwości indywidualne zrzeszonych w Stowarzyszeniu),
3. Podejmowanie i branie udziału w akcjach promocyjnych, podejmowanie dialogu z instytucjami oświatowymi, samorządowymi itp. oraz wchodzenie z nimi we współpracę w imieniu i na rzecz wspieranych i prowadzonych przez Stowarzyszenie inicjatyw oraz innych działań na rzecz spełniania celów Stowarzyszenia,
4. Wręczanie wyróżnień, nagród i podziękowań osobom i instytucjom spełniającym cele Stowarzyszenia,
5. Prowadzenie działań formalnych (działalności biurowej) w imieniu i na rzecz podejmowanych i wspieranych inicjatyw
lub innych działań na rzecz celów Stowarzyszenia oraz osób w nie zaangażowanych,
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6. Wspieranie i realizacja inicjatyw na rzecz celów Stowarzyszenia wysuniętych przez zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
7. Organizowanie i branie udziału w konkursach związanych ze sztuką i nauką,
8. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział 3.
Zrzeszeni w Stowarzyszeniu
§6
Zrzeszeni w Stowarzyszeniu dzielą się na:
1. Właściwych, zwanych dalej Zrzeszonymi,
2. Honorowych.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.

2.

3.

4.

§ 7 – nabycie członkostwa
Członkiem właściwym może zostać każda osoba fizyczna, jeśli chce spełniać cele Stowarzyszenia i wyrazi chęć dołączenia.
Nabycie członkostwa następuje w ramach procedury określonej Rozporządzeniem.
Organem Stowarzyszenia decydującym o członkostwie w Stowarzyszeniu jest Zarząd.
Stowarzyszenie zakłada możliwość zrzeszania małoletnich za zgodą ich opiekuna prawnego, w tym osób poniżej 16 roku
życia, jednak osoby poniżej 16 roku życia nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego oraz nie są objęci obowiązkiem składkowym, zaś osoby poniżej 18 roku życia nie mogą kandydować na Pierwszego Prezesa.
Stowarzyszenie zakłada możliwość zrzeszania cudzoziemców bez zameldowania na terenie Polski.
Członkostwo Honorowe proponowane jest przez Zarząd wybranym osobom fizycznym lub prawnym w ramach wyróżnienia za szczególne zasługi na rzecz spełniania celów Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi nie posiadają z tytułu
członkostwa żadnych praw, ani obowiązków. Procedurę nominacji Członków Honorowych określa Rozporządzenie.
§ 8 – utrata i zawieszenie członkostwa
Zarząd i Statuanta mają prawo do odebrania członkostwa (Zrzeszonym i Członkom Honorowym) na podstawie bezwzględnej większości głosów za:
a) Podejmowanie działań stojących w jawnej sprzeczności z ideą, celami lub dobrym imieniem Stowarzyszenia,
b) Rażące uchylanie się od obowiązków statutowych,
c) Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo,
d) Podejmowanie działań w imieniu Stowarzyszenia bez zgody jego władz,
e) Pogwałcenie zapisów Statutu, Uchwał lub Rozporządzeń,
f) Otrzymanie drugiej nagany.
Z członkostwa można dobrowolnie zrezygnować. W takim wypadku Zrzeszony, za zgodą Zarządu, może zostać Członkiem Honorowym lub (w przypadku braku zgody lub takiego życzenia) może nastąpić całkowite wykluczenie. Procedurę rezygnacji z członkostwa określa Rozporządzenie.
Zarząd i Statuanta ma prawo do zawieszenia Zrzeszonego w jego prawach statutowych lub w pełnionej przez niego
funkcji, na czas określony lub nieokreślony, kiedy ten z jakichś przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków.
Szczegóły określa Rozporządzenie.
Członkostwo właściwe traci się w wyniku śmierci. Szczegóły określa Rozporządzenie.
§ 9 – prawa i obowiązki Zrzeszonego

1. Zrzeszony ma prawo do:
a) Aktywnego działania w inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz działania w imieniu Stowarzyszenia,
b) Występowania z własnymi propozycjami działań, które mogą zostać podjęte przez Stowarzyszenie, a każda jego
propozycja musi zostać poddana dyskusji,
c) Brania udziału w głosowaniach (posiada bierne i czynne prawo wyborcze),
d) Piastowania funkcji we władzach Stowarzyszenia,
e) Oceny działań władz Stowarzyszenia,
f) Identyfikacji ze Stowarzyszeniem,
g) Wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia, włączając informacje o majątku Stowarzyszenia,
h) Korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Zrzeszony ma obowiązek:
a) Aktywnie brać udział w działaniach Stowarzyszenia,
b) Godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,
c) Płacić składkę członkowską,
d) Przestrzegać prawa wewnętrznego Stowarzyszenia,
e) Uczestniczyć w Statuantach,
f) Stać na straży wartości i idei Stowarzyszenia.
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Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia
1.

2.
3.

4.
5.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

§ 10 – Statuanta
Walne Zgromadzenie Członków, zwane także Statuantą, posiada następujące uprawnienia:
a) Określanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia,
b) Wybór Pierwszego Prezesa i Komisji Rewizyjnej,
c) Przyjęcie lub odrzucenie Zarządu zaproponowanego przez Pierwszego Prezesa,
d) Odwołanie Zarządu (patrz §13),
e) Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej i Zarządu w przypadku rezygnacji jakiegoś ich członka,
f) Odwołanie i zmiana każdej decyzji Zarządu i Prezesów, w tym Uchwał i Rozporządzeń,
g) Decydowanie w sprawach leżących w kompetencjach Zarządu na prośbę Prezesa,
h) Podejmowanie Uchwał,
i) Wprowadzanie zmian w Statucie,
j) Rozwiązanie Stowarzyszenia,
k) Decydowanie w innych sprawach w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia.
Na Statuantę składają się wszyscy Zrzeszeni.
Zwołanie Statuanty jest kompetencją Zarządu, ale musi ono nastąpić niezwłocznie w przypadku wniosku trzech Zrzeszonych. Informacja o planowanym zwołaniu Statuanty powinna zostać podana co najmniej tydzień wcześniej, jednak
w razie konieczności Zarząd nie musi dostosowywać się do tego zalecenia.
By Statuanta mogła korzystać ze swoich uprawnień statutowych, musi zebrać się co najmniej połowa Zrzeszonych.
Statuanta musi odbyć się przynajmniej raz w roku.
§ 11 – Prezesi Stowarzyszenia
Tytuł Prezesa Stowarzyszenia, zwanego także Prezesem, przysługuje:
a) Pierwszemu Prezesowi,
b) Każdemu Drugiemu Prezesowi.
Pierwszy Prezes to jedna osoba wybierana w wyborach powszechnych przez Statuantę. Poza uprawnieniami Prezesa
Stowarzyszenia, Pierwszy Prezes proponuje Statuancie skład Zarządu.
Drugi Prezes to Członek Zarządu podniesiony do funkcji Prezesa przez Pierwszego Prezesa w ramach jego propozycji
Zarządu. Posiada on wszystkie uprawnienia Prezesa, ale Pierwszy Prezes może uchylić i zmodyfikować jego decyzje.
Drugi Prezes zawsze opowiada za podjęte decyzje przed Pierwszym Prezesem.
Prezesi Stowarzyszenia posiadają następujące uprawnienia:
a) Podejmowanie Rozporządzeń,
b) Koordynacja pracy Stowarzyszenia,
c) Gospodarowanie majątkiem i wszelkimi zasobami Stowarzyszenia,
d) Bycie głównym reprezentantem Stowarzyszenia,
e) Podejmowanie decyzji bieżących w Stowarzyszeniu,
f) W razie wyższej konieczności, decydowanie w sprawach leżących w kompetencjach Zarządu,
g) Wszelkie kompetencje Członków Zarządu,
h) Stosowanie nagan wobec wszystkich Zrzeszonych,
i) Przekazywanie prawa do reprezentowania Stowarzyszenia w konkretnym zakresie konkretnemu Członkowi Zarządu,
j) Wykonywanie wszelkich czynności formalnych w imieniu Stowarzyszenia,
k) Decydowanie w innych sprawach, jeśli wynika to z postanowień Statutu.
Kadencja Prezesów Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją Zarządu, a procedurę ich powołania określa § 12 niniejszego Statutu.
Prezesi mają prawo zrezygnować z pełnionej funkcji. W przypadku rezygnacji Drugiego Prezesa, może on zostać albo
Członkiem Zarządu, albo zwykłym Zrzeszonym. W przypadku rezygnacji Pierwszego Prezesa z pełnionej funkcji, Zarząd zostaje odwołany i podejmowana jest procedura analogiczna do tej opisanej w § 13 niniejszego Statutu.

§ 12 – Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd Stowarzyszenia, zwany także Zarządem, składa się ze wszystkich Prezesów Stowarzyszenia i Członków Zarządu.
2. By decyzje podjęte przez Zarząd były ważne, muszą uzyskać poparcie co najmniej połowy wszystkich Członków Zarządu.
3. Procedura wyboru Zarządu jest następująca:
a) W trakcie wakacji, ale nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, poprzedni Zarząd ma obowiązek zwołania Statuanty.
b) Statuanta wybiera Pierwszego Prezesa bezwzględną większością głosów. Kandydaci na Pierwszego Prezesa zgłaszają się sami lub są zgłaszani przez innych Zrzeszonych z zastrzeżeniem prawa do odmowy kandydowania.
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c) Nowy Pierwszy Prezes niezwłocznie proponuje Statuancie skład Zarządu. Propozycja może obejmować dowolną
liczbę Członków Zarządu i Drugich Prezesów, z zastrzeżeniem prawa do odmowy powołania, przy czym liczba
Prezesów Stowarzyszenia nie powinna być większa od liczby Członków Zarządu.
d) Propozycja jest następnie przyjmowana lub odrzucana przez Statuantę. Przyjęcie propozycji kończy procedurę wyboru Zarządu. W przypadku odrzucenia propozycji, nowy Pierwszy Prezes ma obowiązek podjąć dyskusję ze Statuantą i wynegocjować nową propozycję. Statuanta nie może zakończyć się bez powołania Zarządu.
e) Kadencja nowego Zarządu rozpoczyna się wraz z początkiem nowego roku szkolnego.
4. Kadencja Zarządu trwa przez jeden dany rok szkolny.
5. Zarząd, jako całość, posiada następujące uprawnienia i obowiązki:
a) Uchylono
b) Uchylanie i modyfikowanie Rozporządzeń,
c) Uchylanie i modyfikowanie decyzji Prezesów Stowarzyszenia,
d) Powoływanie przedstawicieli do spełniania konkretnych zadań w imieniu Stowarzyszenia, w tym powoływanie
organów władzy innych niż wymienione w rozdziale 4. niniejszego Statutu, nadawanie i odbieranie im uprawnień,
e) Prowadzenie dokumentacji i innych prac biurowych w Stowarzyszeniu,
f) Sprawowanie opieki nad wszystkimi działaniami Stowarzyszenia,
g) Przyjmowanie nowych Zrzeszonych i nadawanie tytułu Członka Honorowego,
h) Odbieranie członkostwa w Stowarzyszeniu,
i) Decydowanie w innych sprawach, jeśli wynika to z postanowień Statutu.
6. Członkowie Zarządu, każdy z osobna, mają następujące uprawnienia:
a) Podejmowanie decyzji bieżących w sprawach nie mających daleko idących konsekwencji dla Stowarzyszenia,
b) Udzielanie Zrzeszonym zgody na podejmowanie działań w ramach podjętych już inicjatyw,
c) Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem w imieniu Stowarzyszenia, wypisywanie zaświadczeń,
podbijanie i podpisywanie legitymacji i wykonywanie innych czynności formalnych bez daleko idących konsekwencji dla Stowarzyszenia,
d) Bezpośrednia opieka nad Zrzeszonymi i koordynacja działań Stowarzyszenia, jeśli uprawnienia nie są zastrzeżone
dla innego Członka Zarządu lub Prezesa,
e) Uchylono
f) Reprezentowanie Stowarzyszenia w ograniczonym zakresie za zgodą Prezesa,
g) Decydowanie w innych sprawach, jeśli wynika to z postanowień niniejszego Statutu.
1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

§ 13 – odwołanie Zarządu
Odwołanie Zarządu może nastąpić wyłącznie w następujących przypadkach:
a) Wniosek pięciorga Zrzeszonych, który później uzyska poparcie ¾ Statuanty,
b) Rezygnacja Pierwszego Prezesa z funkcji,
c) Decyzja Komisji Rewizyjnej.
W każdym z wyżej wymienionych przypadków następuje niezwłoczne zwołanie Statuanty.
Jeżeli Zarząd zostanie odwołany, następują wybory zgodnie z procedurą określoną w § 12 pkt. 2. niniejszego Statutu.
Nowo wybrany Zarząd, nazywany Zarządem Roboczym, kończy kadencję wraz z końcem roku szkolnego w którym
został powołany, czyli ma kadencję krótszą niż jeden rok szkolny. Po wybraniu nowego Zarządu w okresie wakacji,
Zarząd Roboczy nie ma prawa dokończyć kadencji, ale ma prawo do pełnienia swoich funkcji w zakresie niezbędnym
do sprawnego przekazania władzy.
Jeżeli odwołanie ma miejsce w trakcie wakacji, Zarząd powołany w zamian za odwołany nie jest Zarządem Roboczym,
a Zarządem właściwym na kolejny rok szkolny, ale swoją kadencję zaczyna już w momencie wyboru, a nie z 1. września.
§ 14 – Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Na Komisję Rewizyjną składa się dwóch lub trzech Komisarzy, którzy wybierani są w wyborach powszechnych na tej
samej Statuancie, na której wybierany jest Pierwszy Prezes.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata szkolne.
Komisja Rewizyjna posiada następujące środki kontroli działalności Stowarzyszenia:
a) Prawo wglądu do każdego dokumentu Stowarzyszenia,
b) Prawo cofnięcia każdej decyzji podjętej wbrew zapisom Statutu (w tym wbrew celom i dobremu imieniu Stowarzyszenia), Uchwał, Rozporządzeń i Prawa, z wyłączeniem decyzji podjętych przez Statuantę,
c) Prawo nagany wobec wszystkich Zrzeszonych,
d) W przypadku skrajnych naruszeń i zaniechań Komisja Rewizyjna ma prawo do odwołania Zarządu,
e) Zawieszenie i wykluczenie dowolnego Zrzeszonego w przypadku stwierdzenia łamania przez niego postanowień Statutu, Uchwał, Rozporządzeń lub Prawa (jeśli uzna złamanie Prawa za godzące dobremu imieniu Stowarzyszenia),
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f) Prawo do czasowego przejęcia wszystkich kompetencji Zarządu, w przypadku, gdy Zarząd nie może z jakiegoś
powodu ich sprawować (w takim wypadku Komisarze czasowo otrzymują kompetencje Prezesa Stowarzyszenia),
g) Opiniowanie wszelkich decyzji podejmowanych w Stowarzyszeniu i ich uchylanie.

Rozdział 6.
Sposób uchwalania aktów prawnych
1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

§ 15
Stowarzyszenie posiada następujące rodzaje aktów prawnych:
a) Uchwały,
b) Rozporządzenia.
Każdy akt prawny musi być zgodny z niniejszym Statutem i aktami prawnymi już przyjętymi.
Uchylono
Poprzez zwykłą większość głosów rozumie się większość głosów pośród biorących udział w danym zebraniu.
Poprzez bezwzględną większość głosów rozumie się większość wliczającą do mianownika ogólną liczbę uprawnionych
do głosowania – obecnych i nieobecnych.
§ 16 – Uchwały
Uchwały to akty prawne podejmowane przez Statuantę, Zarząd lub Komisję Rewizyjną. Określają one wszystkie decyzje
mające daleko idące konsekwencje dla Stowarzyszenia. Decyzje nie mające takich konsekwencji (w tym przyjęcie Zrzeszonego) nie wymagają podejmowania Uchwały, a jedynie głosowania.
Uchwała ma większą moc od Rozporządzenia i może je wycofać.
Jeżeli nie określono inaczej, każda Uchwała podejmowana jest przez zwykłą większość głosów.
Każda Uchwała musi posiadać numer, tytuł, organ uchwalający i podpis członka organu uchwalającego.
Jeśli nie określono inaczej, Uchwała uzyskuje ważność w chwili podpisania.
§ 17 – Rozporządzenia
Rozporządzenia to akty prawne regulujące wszelkie aspekty pracy Stowarzyszenia, w szczególności określające procedury postępowania w określonych sytuacjach. Podejmowane są jednoosobowo przez Prezesa.
W przypadku wątpliwości, czy dana decyzja powinna zostać przyjęta poprzez Rozporządzenie, czy przez Uchwałę, stosowną decyzję podejmie Komisja Rewizyjna.
Każde Rozporządzenie musi zawierać tytuł oraz imię, nazwisko i rangę Prezesa wydającego Rozporządzenie.
Jeżeli nie określono inaczej, Rozporządzenie zyskuje ważność w chwili podpisania.

§ 18 – procedura głosowania internetowego
1. Stowarzyszenie zakłada możliwość podejmowania Uchwał za pomocą głosowania internetowego. Głosowanie takie ma
taką samą moc prawną jak głosowanie za zwykłym zebraniu. Szczegóły określa Rozporządzenie.
2. W przypadku głosowania internetowego dopuszcza się możliwość zakończenia głosowania w chwili osiągnięcia wymaganej większości potrzebnej do podjęcia lub odrzucenia danej decyzji. Działa się wtedy tak, jakby pozostałe osoby
uprawnione do głosowania były nieobecne na zebraniu.
3. Poprzez głosowania internetowe nie może zostać odwołany Zarząd, ani rozwiązane Stowarzyszenie.

Rozdział 7.
Źródła majątku
§ 19
1. Stowarzyszenie pozyskuje środki z:
a) Darowizn,
b) Odpłatnej działalności pożytku publicznego,
c) Zbiórek publicznych,
d) Sponsoringu,
e) Darów rzeczowych,
f) Dotacji,
g) Dotacji ze środków publicznych,
h) Loterii fantowych,
i) Składek członkowskich,
j) Zapisów i spadków.
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§ 20
1. Wysokość i częstotliwość składki członkowskiej określa Uchwała.
2. Poza składką obowiązkową, może zostać ogłoszona dobrowolna składka na konkretny cel.
§ 21
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie nie zakłada możliwości zaciągania kredytów.
3. Stowarzyszenie nie zakłada możliwości finansowego nagrodzenia Zarządu za pełnione przez niego funkcje.
§ 22
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia może podjąć osoba uprawniona w danym
momencie do reprezentacji Stowarzyszenia.

Rozdział 8.
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia
§ 23
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, składa jednoosobowo Pierwszy Prezes, jednoosobowo Drugi Prezes lub Jednoosobowo Członek Zarządu pisemnie lub ustnie uprawniony przez Prezesa do podjęcia
decyzji w danej sprawie.

Rozdział 9.
Zasady wprowadzania zmian w Statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 24 – zmiany w Statucie
1. Zmianę w Statucie wprowadza się wyłącznie poprzez Uchwałę Statuanty. Wniosek o przegłosowanie takiej Uchwały, wraz
z projektem zmian, złożyć może dowolny Zrzeszony.
2. By zmiana weszła w życie, musi zyskać poparcie ¾ obecnych na danej Statuancie.
§ 25 – rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Statuanta może podjąć Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia na wniosek trzech Zrzeszonych i przy uzyskaniu bezwzględnej większości ¾ głosów.
2. W takim wypadku Prezes niezwłocznie musi napisać i wydać Rozporządzenie w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
który dokładnie określi schemat postępowania. Zastrzega się, że pieniądze Stowarzyszenia muszą zostać przekazane innemu podmiotowi, który spełnia cele podobne do celów Stowarzyszenia z wyłączeniem środków na pokrycie kosztów
wynikających z samego procesu likwidacyjnego.
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