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Stowarzyszenie „Fletnia Pana” 

STATUT 

z dnia 07.08.2018 r. 
TEKST JEDNOLITY 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE „FLETNIA PANA”, w dalszych postanowieniach statutu zwane 

„Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania rozwoju i propagowania 

kultury oraz ochrony dóbr kultury, wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, a 

także wspierania osób i organizacji podejmujących podobne działania. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Grójec. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 

4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

7. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach 

(Dz.U. Z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 

8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 

9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

§2 

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę oraz dane 

identyfikacyjne Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego. 
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§3 

1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003R. Nr 96 

poz. 873). 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w 

ustawie o działalności pożytku publicznego. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§4 

Celem działalności stowarzyszenia jest: 

1. Upowszechnianie kultury, sztuki, dziedzictwa kulturowego i tradycji. 

2. Promowanie uczestnictwa w kulturze. 

3. Wspieranie edukacji artystycznej i kulturalnej. 

4. Rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, promowanie integracji europejskiej. 

5. Inicjowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi turystyki i sportu. 

6. Działalność na rzecz ochrony zdrowia. 

7. Promowanie regionu oraz jego mieszkańców. 

8. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

9. Propagowanie przedsiębiorczości oraz działań służących podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji obywateli. 

10. Inicjowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywanie problemów społecznych. 

11. Promowanie ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu. 

§5 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i artystycznym, takich jak spotkania, koncerty, 

festiwale, spektakle, i innych, służących realizowaniu działań statutowych Stowarzyszenia; 

2. Podejmowanie działań propagujących dziedzictwo kulturowe wśród dzieci młodzieży i dorosłych poprzez 

organizowanie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1; 



Stowarzyszenie „Fletnia Pana” STATUT 
 

5 
 

3. Prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, w tym warsztatów, kursów, szkoleń i wykładów 

podnoszących kwalifikację społeczeństwa; 

4. Realizowanie krajowych i międzynarodowych projektów kulturalnych, społecznych oraz artystycznych; 

5. Organizowanie przedsięwzięć promujących turystykę, w tym zwłaszcza turystykę kulturalną; 

6. Poszukiwanie, gromadzenie oraz dokumentowanie i opracowywanie informacji w zakresie kultury 

regionalnej i turystyki, a także środowiska lokalnego; 

7. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konkursów artystycznych spójnych z celami statutowymi 

Stowarzyszenia; 

8. Zapobieganie wszelkim formom marginalizacji i wykluczenia społecznego poprzez integrację środowisk; 

9. Realizowanie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej oraz sportu w formie działań, 

o których mowa w ust. 3; 

10. Realizowanie działań wydawniczych i badawczych dla rozwoju, archiwizacji i promocji kultury regionu; 

11. Ustanawianie i nadawanie odznak, wyróżnień i nagród osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla 

realizacji celów Stowarzyszenia, jak i dla samego Stowarzyszenia; 

12. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami rządowymi, samorządowymi i 

pozarządowymi, w tym krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest powiązana z celami 

Stowarzyszenia. 

 

§6 

Do realizacji celu statutowego Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 

§7 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. Zwyczajnych, 



Stowarzyszenie „Fletnia Pana” STATUT 
 

6 
 

b. Wspierających. 

4. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia, po otrzymaniu zgody Zarządu na dołączenie do Stowarzyszenia, 

może zostać: 

a. Każda osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia oraz która złoży na piśmie deklarację 

członkowską. 

b. Osoba fizyczna, która nie ukończyła 16. roku życia, ale dostarczyła pisemną zgodę przedstawicieli 

ustawowych oraz podpisaną przez siebie deklarację członkowską. 

5. Członkiem Zwyczajnym staje się z chwilą powstania Stowarzyszenia każdy Członek Założyciel Stowarzyszenia. 

6. Członkowie Zwyczajni mają prawo: 

a. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

b. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

c. Zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia. 

7. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek: 

a. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c. W zakresie działania w ramach Stowarzyszenia stosowania się do sugestii, decyzji i wytycznych władz 

Stowarzyszenia 

d. Regularnego opłacania składek członkowskich, 

e. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

8. Członek Zwyczajny może zostać zwolniony z opłacania składek członkowskich po rozpatrzeniu jego wniosku o 

zwolnienie z opłacania składek członkowskich przez Zarząd Stowarzyszenia. 

9. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

10. Członkiem Wspierającym osoba staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. 

11. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu 

oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

12. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b. Wykluczenia przez Zarząd: 

i. Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

ii. Z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

iii. Z powodu niepłacenia składek za okres sześciu miesięcy, 
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iv. 1Utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

c. Śmierci członka będącego osobą fizyczną oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE, WYBORY WŁADZ, PODEJMOWANIE UCHWAŁ I DECYZJI, SPOSÓB 

REPREZENTACJI 

 

§8 

[Władze Stowarzyszenia] 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków, 

b. Zarząd Stowarzyszenia, 

c. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

 

§9 

[Walne Zebranie Członków] 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków obraduje jako Zwykłe Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków. 

3. Zwykłe Walne Zebranie Członków: 

a.  Decyduje o najważniejszych sprawach Stowarzyszenia, 

b. Uchwala statut Stowarzyszenia i dokonuje w nim zmian. 

c. Rozpatruje sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

d. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy związane z działalnością 

Stowarzyszenia niezastrzeżone w niniejszym statucie do kompetencji innych organów 

Stowarzyszenia lub osób. 

4. Zwykłe Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, co cztery lata. 

                                                           
1 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 1) Uchwały nr 5/2018 z dnia 25.08.2018r. o zmianie Statutu Stowarzyszenia „Fletnia Pana”  
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5. Uchwałę o terminie i miejscu Zwykłego Walnego Zebrania Członków oraz ordynację wyborczą ogłasza się 

najpóźniej miesiąc przed terminem zebrania. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez: 

a. Zarząd Stowarzyszenia, 

b. Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, 

Z własnej inicjatywy. 

7. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi być zgłoszone najpóźniej 2 tygodnie przed 

terminem jego rozpoczęcia. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. 

9. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym: 

a.  Członkowie Stowarzyszenia posiadający bierne prawo wyborcze określone w §13. 

 

§10 

[Zarząd Stowarzyszenia] 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest władzą uchwałodawczą Stowarzyszenia. 

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi trzech członków Stowarzyszenia, którzy wybierają spośród siebie 

Prezesa Stowarzyszenia. 

3. Prezes kieruje działaniem Zarządu Stowarzyszenia i pełni funkcję reprezentacyjną Stowarzyszenia. 

4. Zarząd Stowarzyszenia określa swoją organizację i sposoby działania. 

5. Zarząd Stowarzyszenia: 

a. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków decyduje o podstawowych sprawach 

Stowarzyszenia, 

b. Zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów, 

c. Ocenia realizację uchwał Walnego Zebrania Członków i uchwał własnych, 

d. Ustanawia składki członkowskie, 

e. Określa zasady i sposób finansowania władz Stowarzyszenia, 

f. Decyduje w sprawach członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach ogólnopolskich i 

międzynarodowych, 

g. Ustala odznaczenia i tytuły honorowe Stowarzyszenia, 

h. Nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Stowarzyszenia, niezastrzeżone dla innych władz 

Stowarzyszenia, 
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i. Przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, subwencje i dotacje, 

j. Opracowuje i uchwala plany działania Stowarzyszenia oraz plany finansowe, 

k. Ustala wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia, 

l. Sporządza roczne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, 

m. Występuje z wnioskiem i wyraża zgody w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia, połączenia go z 

innym stowarzyszeniem oraz likwidacji Stowarzyszenia. 

n. Decyduje o zbyciu lub zadysponowaniu w inny sposób istotną częścią majątku Stowarzyszenia 

o. Wykonuje zadania określone w Statucie Stowarzyszenia, 

p. Deleguje przedstawicieli do reprezentowania Stowarzyszenia, 

q. Uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje Stowarzyszenia,  

r. Powołuje i odwołuje ciała doradcze - rady, komisje i celowe zespoły robocze, 

6. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się, co najmniej raz w roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes 

Stowarzyszenia. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia może zwołać Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

7. O posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności, co 

najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów, decyduje głos Prezesa. 

 

§11 

[Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia] 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia, odpowiedzialnym 

przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Komisja Rewizyjna Składa się z dwóch członków Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia: 

a. Czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia i 

przepisami prawa, 

b. Sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Stowarzyszenia pod względem legalności, rzetelności, 

gospodarczości i celowości, przedstawia właściwym władzom Stowarzyszenia informację, zlecenia i 

wnioski, 

c. Opiniuje budżet Stowarzyszenia na dany rok, 

d. Przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działania 

poszczególnych członków władz Stowarzyszenia, 
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e. Stwierdza nieważność uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia, 

4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia uchwala własny regulamin pracy zatwierdzony przez Walne Zebranie 

Członków. 

 

§12 

1. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru. 

2. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia, jak również Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się z 

zachowaniem następujących zasad: 

a. Do wyborów może zgłosić się nieograniczona liczba kandydatów spośród Członków Zwyczajnych 

Stowarzyszenia,  

b. Pełne równouprawnienie kandydatów bez względu na płeć i staż członkowski w Stowarzyszeniu. 

3. Bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybieranym) mają Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia, którzy 

ukończyli 16. rok życia z tym, że wybrany skład Zarządu Stowarzyszenia w większości muszą stanowić osoby o 

pełnej zdolności do czynności prawnych oraz: 

a. Członkami władz Stowarzyszenia nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

b. Członkami władz Stowarzyszenia nie mogą być osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym 

wyrokiem sądu. 

4. Czynne prawo wyborcze mają członkowie Stowarzyszenia, którzy ukończyli 16. rok życia oraz nie zalegają z 

opłatami składek członkowskich. 

5. Nie można łączyć w jednym czasie funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia z funkcją członka Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

6. W przypadku zajścia kolizji, o której mowa w ust. 5, dotychczasowy mandat, jako członka danej Władzy 

Stowarzyszenia, wygasa w momencie wyboru na nową funkcję. 

 

§13 

1. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej jedna osoba uprawniona do 

głosowania wniesie o przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym. 

2. Każdy uprawniony do głosowania, otrzymuje do oddania na kandydatów tyle głosów, ile mandatów jest 

przyznanych dla danej władzy z tym, że jeden kandydat może otrzymać jeden głos od głosującego w 

głosowaniu. 
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3. Za wybranych do władz uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i co 

najmniej połowę ważnie oddanych głosów. 

4. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, 

więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów przeprowadza się głosowanie uzupełniające na tych 

kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów. 

5. Jeśli liczba osób wybranych na zasadach określonych w ust. 2 jest mniejsza niż liczba wybranych w skład 

danej władzy przeprowadza się wybory dodatkowe. 

6. W wyborach dodatkowych w kolejnych głosowaniach biorą udział tylko kandydaci zgłoszeni do pierwszego 

głosowania z tym, że w kolejnych głosowaniach nie bierze udziału kandydat, który w poprzednim głosowaniu 

otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 

§14 

Wybory są prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§15 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia nie jest ograniczona czasowo. 

2. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa na skutek: 

a. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b. Rezygnacji z mandatu, 

c. Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

 

§16 

1. Uchwały władz są podejmowane, jeśli Statut Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów 

w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne bez względu na liczbę obecnych osób do głosowania. 

 

§17 

1. Uchwały i decyzje władz Stowarzyszenia niezgodne z prawem lub Statutem Stowarzyszenia są nieważne. 
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2. Od uchwały lub decyzji stwierdzających nieważność innej uchwały lub decyzji przysługuje odwołanie do 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

 

§182 

[Sposób Reprezentacji] 

Do reprezentacji stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawni są: 

a. Prezes Stowarzyszenia – jednoosobowo, 

b. Dwóch członków zarządu działających łącznie. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA 

 

§19 

Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe pochodzące z: 

a. Darowizn, spadków i zapisów, 

b. Dochodów ze zbiórek pieniężnych i organizacji imprez publicznych, 

c. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 

d. Składek członkowskich, 

e. Innych dochodów. 

 

§20 

1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

                                                           
2 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust 2) uchwały nr 5/2018 z dnia 25.08.2018 r. o zmianie Statutu Stowarzyszenia „Fletnia Pana” 
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§21 

1. Składka członkowska Stowarzyszenia: 

a. Podstawowa składka członkowska, która jest obowiązkowa dla wszystkich członków Stowarzyszenia, 

b. Dodatkowa składka zadaniowa przeznaczona na pokrycie udziału członka Stowarzyszenia w 

określonym zadaniu wynikających z zasad i metod pracy w Stowarzyszeniu. Wysokość dodatkowej 

składki zadaniowej określa organizator i nie może ona przekroczyć kosztów realizacji zadania.  

 

§22 

W ramach działalności zabrania się: 

a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 

członków, członków organów, pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów, 

pracownicy Stowarzyszenia pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”, 

b. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, 

jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§23 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności ⅔ członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 
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§24 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz 

przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§25 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach 

z dnia 7 kwietnia 1989 z późniejszymi zmianami. 

 

§26 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


