
 

STATUT 
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO  

„KRAJKI" 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ l 

 
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Krajki", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 

stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.  

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – Stowarzyszenie Przyjaciół HZA „Krajki”. 
 

§ 2  
 

Stowarzyszenie podejmując jakiekolwiek działania wobec swoich członków, w tym na rzecz Harcerskiego 

Zespołu Artystycznego "Krajki", jest zobowiązane przestrzegać zapisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego.  
§ 3  

 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych.  
§ 4  

 
Terenem działalności Stowarzyszenia HZA ,,Krajki" jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto 

Łódź.  

ROZDZIAŁ II 
Cele i formy działania 

 
§ 5  

Celem działania Stowarzyszenia jest:  

l) prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej; 

2) podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie możliwości rozwoju kulturalnego dzieci  

i młodzieży; 

3) podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

4) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

5) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 
§ 6  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

 

1) inspirowanie i wspieranie działalności oświatowo-kulturalnej i wychowawczej; 

2) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej HZA „Krajki"; 

3) promocję nowoczesnych metod wychowania i nauczania; 

4) podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie bazy technicznej HZA ,,Krajki" oraz innych 

placówek wspieranych przez Stowarzyszenie; 

5) udzielanie pomocy młodzieży szczególnie uzdolnionej; 

6) udzielanie pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej; 

7) inicjowanie działalności wydawniczej; 

8) współpracę z organami administracji oświatowej i szkolnej, instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi 

organizacjami społecznymi, których cele są zbliżone do celów działan ia Stowarzyszenia; 

9) współdziałanie z organizacjami zagranicznymi o podobnych celach w dziedzin ie upowszechniania wiedzy 

 i kultury; 

10) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (obozy, obozy szkoleniowe, kolonie, podróże 

artystyczne, festiwale, wycieczki i inne); 

11) inicjowanie i organizacja wydarzeń artystycznych i kulturalnych, występów, koncertów, festiwali itp.; 

12) inicjowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych, szkoleniowych i kursów z zakresu  kultury i sztuki, 

działalności oświatowo-wychowawczej. 
 

 



§ 7 
 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i działalność odpłatną, bez zysku własnego  

z tej działalności. 

2. Działalnością nieodpłatną jest: 

1)  inspirowanie i wspieranie działalności oświatowo-kulturalnej i wychowawczej, PKD 94-99Z; 

2) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej HZA „Krajki", PKD 94-99Z; 

3) promocja nowoczesnych metod wychowania i nauczania, PKD 94-99Z; 

4) podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie bazy technicznej HZA ,,Krajki" oraz  

innych placówek wspieranych przez Stowarzyszenie, PKD 94-99Z; 

5) udzielanie pomocy młodzieży szczególnie uzdolnionej, PKD 94-99Z; 

6) udzielanie pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, PKD 94-99Z; 

7) współpraca z organami administracji oświatowej i szkolnej, instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi 

organizacjami społecznymi, których cele są zbliżone do celów działania Stowarzyszenia,  PKD 94-99Z; 

8) współdziałanie z organizacjami zagranicznymi o podobnych celach w dziedzinie upowszechniania wiedzy 

i kultury, PKD 94-99Z. 

3. Działalnością odpłatną jest: 

1) inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, PKD 94-99Z; 

2) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (obozy, obozy szkoleniowe, kolonie, podróże 

artystyczne, festiwale, wycieczki i inne), PKD 94-99Z; 

3)  inicjowanie i organizacja wydarzeń artystycznych i kulturalnych, występów, koncertów, festiwali itp. PKD 

94-99Z; 

4)  inicjowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych, szkoleniowych i kursów z zakresu  kultury i sztuki, 

działalności oświatowo-wychowawczej, PKD 94-99Z. 

ROZDZIAŁ III  

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki  
 

§ 8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: 

1) zwyczajnych; 

2) wspierających; 

3) honorowych. 
§ 9 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.  
 

§10 

Uzyskanie członkostwa Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały zarządu, po uprzednim złożeniu 

deklaracji członkowskiej z datą podpisania deklaracji członkowskiej.  
 

§ 11 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:  

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

2) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia; 

3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

4) uzyskiwanie wszelkich informacji od władz Stowarzyszenia dotyczących działalności  

Stowarzyszenia.  

 
 

§ l2  

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:  

1) przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów uchwał władz Stowarzyszenia; 

2) dbać o mienie Stowarzyszenia; 

3) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia. 

 



 

§13 

 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która udziela Stowarzyszeniu pomocy 

materialnej i niematerialnej oraz jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia .  

2. Członek wspierający nie opłaca składek. 

3. Członek wspierający zostaje przyjęty przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu pisemnej 

deklaracji. 
 

§14 

 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje oraz pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 
§15 

 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich 

zobowiązań wobec Stowarzyszenia; 

2) śmierci członka Stowarzyszenia; 

3) pozbawienie członkostwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek rażąco naruszył 

postanowienia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia lub zaniechał opłacania składek, za co najmniej 

trzy okresy płatności; 

4) likwidacji Stowarzyszenia. 

§ 16 

 
Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia pozbawiającej członkowstwa służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków 

w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka o uchwale. Walne Zgromadzenie obowiązane jest rozpoznać odwołanie 

na najbliższym posiedzeniu. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie uchwały Zarządu. 

ROZDZIAŁ IV 
Organizacja i władze stowarzyszenia 

 
§ 17 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie; 

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem; 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 18 

 
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością bez względu 

na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania. 

§ 19 

 
W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, 

jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

ROZDZIAŁ V 
Walne Zgromadzenie Członków 

 

§ 20 
 

Naczelną władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 

 

 



 

§ 21  

Walne Zgromadzenie może być:  

1) zwyczajne; 

2) nadzwyczajne. 

§ 22  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co 3 lata jako  

sprawozdawczo- wyborcze, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd  

1)  z własnej inicjatywy;  

2)  na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

3)  na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub 

żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

4. Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia wyznacza się na okres, co 

najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.  

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem 

uchwał o zmianach w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia, których tryb określony jest w § 30.  

6. Walne Zgromadzenie wybiera każdorazowo w głosowaniu jawnym spośród obecnych Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia. 

§ 23  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie Statutu i jego zmian;  

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu( sprawozdania finansowego); 

4) ocena działalności Stowarzyszenia, uchwalanie planów i wytycznych działalności; 

5) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i podejmowanie w związku z 

tym uchwał; 

6) uchwalanie regulaminów obowiązujących członków Stowarzyszenia; 

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach związanych z członkostwem; 

8) rozpatrywanie wniosków przedłożonych przez członków i podejmowanie uchwał w sprawach  

będących przedmiotem obrad; 

9) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 
ROZDZIAŁ VI  

Zarząd Stowarzyszenia 
 

§24  

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 - 7 członków. 

2. Walne Zgromadzenie może ustalić większą lub mniejszą liczbę członków Zarządu. 

3. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje Prezesowi a także każdemu z jego członków. Prawo żądania 

zwołania posiedzenia posiada też Komisja Rewizyjna. 

4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza. 

5. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:  

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 

2) zrzeczenia się funkcji; 

3) odwołania z funkcji przez Zarząd.  3. 4. 5. 
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał,  

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.  

8. Członkami Zarządu Stowarzyszenia  mogą zostać osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
 

 

 



 

§ 25  

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie pracami Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie;  

2) przyjmowanie członków i podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa; 

3) gospodarowanie środkami materialnymi Stowarzyszenia; 

4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu; 

5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia; 

6) w uzasadnionych wypadkach Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej. 

Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. 

 
ROZDZIAŁ VII 

 Komisja Rewizyjna 

 

§ 26  

1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej Stowarzyszenia, w szczególności działalność 

finansową i gospodarczą, badając jej celowość i legalność. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, którzy wybierają ze swojego 

grona Przewodniczącego i jego zastępcę. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:  

1) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej; 

2) być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3) nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

4. Komisja Rewizyjna w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi, ani żadnym innym organom 

Stowarzyszenia.  

5. Członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w razie:  

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 

2) zrzeczenia się funkcji. 

6. Komisja składa sprawozdanie z przeprowadzonych czynności kontrolnych Walnemu Zgromadzeniu, formułuje 

wniosek odnośnie udzielenia Zarządowi absolutorium. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia 

 
§ 27 

1. Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z:  

1) składek członkowskich; 

2) własnej działalności gospodarczej; 

3) dochodów ze swojego majątku; 

4) otrzymanych darowizn, zapisów i spadków. 

2. Mienie nabyte ze środków określonych w pkt 1 stanowi majątek Stowarzyszenia. 

3. Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia 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; 

2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego 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; 

3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia 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 z celu statutowego; 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 



 

§ 28  

l. Do zaciągania zobowiązań - rozporządzania majątkiem lub dokonania innej czynności prawnej  

przez Stowarzyszenie wymagane jest, pod rygorem nieważności oświadczenie złożone przez  

dwóch członków Zarządu, przy czym jedno ze złożonych oświadczeń woli musi pochodzić od  

Prezesa lub jego zastępcy.  

2. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do prowadzenia określonej sprawy lub określonego rodzaju  

spraw, należących do kompetencji Zarządu. 

 
§29 

 
Okresem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.  

 
ROZDZIAŁ IX 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§ 30 

 

1.  Zmiany w Statucie mogą zostać wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 2/3 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W drugim terminie nie jest wymagane 

quorum. W drugim terminie uchwałę w sprawie zmian w Statucie podejmuje się bez względu na liczbę 

obecnych członków jeśli termin był podany w zawiadomieniu. 

2.  Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o rozporządzeniu jego majątkiem w razie likwidacji podejmuje 

Walne Zgromadzenie większością  ¾ głosów, przy obecności połowy członków. W razie braku quorum zwołuje 

się ponownie Walne Zgromadzenie, na którym można podjąć uchwałę w powyższych sprawach, bez względu na 

liczbę obecnych członków. 

3.  Zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia, podanym do wiadomości członków, na co najmniej 14 dni przed datą Walnego 

Zgromadzenia. 

 

 

Statut przyjęty uchwałą Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 

HZA „Krajki” nr 04/06/2015 w dniu 16.06.2015 r. 


