
 1

 
 

STATUT  
STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO 

„ZENIT” 
 

 
 
          Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
      § 1. 
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Twórcze ZENIT” i zwane jest w 
dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeŜona. 
3. Stowarzyszenie moŜe uŜywać równieŜ nazwy „ST ZENIT”. 

 
      § 2. 
 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia są Kielce, ul. ZboŜowa 4, 25-416 Kielce. 
3. Dla sprawnej realizacji swoich zadań Stowarzyszenie moŜe tworzyć biuro or-

ganizacyjne. 
 

      § 3. 
 

Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach i niniejszego statutu. 

 
      § 4. 
 

1. Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organiza-
cji oraz innych osób prawnych. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 decyduje Zebranie 
Ogólne członków. 

 
      § 5. 
 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do 
prowadzenia swych spraw moŜe zatrudniać pracowników. 

2. Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą.  
       

§ 6. 
 

Stowarzyszenie uŜywa pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych i legitymacji 
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
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          Rozdział II 
 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 
 
      § 7. 
 
 Stowarzyszenie pragnie promować i współtworzyć szeroko rozumiane inicjaty-
wy kulturotwórcze oraz swobodnie kreować przestrzeń artystyczną. 
 
      § 8. 
 

Celem Stowarzyszenia jest: 
 

1. Wspieranie działań twórczych mających na względzie rozwój i ochronę dzie-
dzictwa kulturowego 

2. Wspieranie merytoryczne, finansowe i rzeczowe działalności twórczej i nauko-
wej; 

3. Pomoc doradcza i wsparcie twórców (w tym promocja nowych nazwisk i zja-
wisk kulturalnych, nie wyłączając publicystyki i krytyki artystycznej); 

4. Wspieranie merytoryczne i finansowe inicjatyw związanych bezpośrednio z ce-
lami statutowymi Stowarzyszenia, tak lokalnych, ogólnopolskich jak teŜ mię-
dzynarodowych; 

5. Animacja i promowanie działań wynikających z celów statutowych, zwłaszcza 
wśród ludzi młodych; 

6. Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej, aktywności obywatelskiej i edukacja 
w zakresie praw obywatelskich promujących postawy humanitarne, wspieranie 
inicjatyw podnoszących poczucie przynaleŜności do regionu; 

7. Współpraca z podmiotami realizującymi podobne zadania, zwłaszcza z organi-
zacjami pozarządowymi; 

8. Inicjowanie, wspieranie i udział w działaniach jednostek samorządu terytorial-
nego, administracji publicznej oraz ich agend, zgodnych z misją i celami Sto-
warzyszenia; 

9.  Ochrona i odtwarzanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go. 

 
§ 9. 
 

Cele stowarzyszenia realizowane będą poprzez: 
 
1.  Prowadzenie strony internetowej (periodyku), które staną się swoistym forum 

wymiany myśli, doświadczeń, poglądów i informacji; 
2. Organizację i prowadzenie spotkań, konferencji i dyskusji naukowych; 
3. Organizację i patronat nad wystawami, spotkaniami literackimi, koncertami 

muzycznymi, spektaklami teatralnymi, przeglądami filmowymi i innymi forma-
mi manifestacji artystycznej; 
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4. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne stowarzyszenia, funda-
cje, organizacje, samorządy, placówki kulturalne i edukacyjne oraz osoby fi-
zyczne, takŜe z zagranicy, które są spójne z misją Stowarzyszenia;  

5. Udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncep-
cyjnych, itp.; 

6. Promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów 
7. Prowadzenie i finansowanie własnej działalności wydawniczej; 
8. Inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań kulturowo - socjolo-

gicznych, takŜe opinii publicznej i innych istotnych dla społeczności lokalnych 
lub grup społecznych; 

9. Inicjowanie i koordynacja współpracy instytucji, organizacji pozarządowych, 
inicjatyw artystycznych i naukowych z innych krajów zwłaszcza z obszaru UE  
z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów Stowarzyszenia. 

 
 
 

      Rozdział III 
 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 
      § 10. 
 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym takŜe 
osoby małoletnie zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzysze-
niach. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, takŜe nie mieszkający 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ale legitymujący się zachowanym oby-
watelstwem polskim. 

3. Członkowie dzielą się na: 
- zwyczajnych, 
- wspierających, 
- honorowych. 

4. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na pod-
stawie uchwały Zarządu, po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji członkow-
skiej. 

5. Przyjęcie nowego członka zwyczajnego uwarunkowane jest podpisem, co naj-
mniej dwóch innych rekomendujących go członków zwyczajnych Stowarzysze-
nia na deklaracji członkowskiej. 

 
§ 11. 

 
1. Członek zwyczajny jest zobowiązany: 

a) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do 
uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia; 

b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia; 
c) opłacać regularnie składki członkowskie; 
d) dbać o dobre imię, wizerunek i majątek Stowarzyszenia oraz przyczy-

niać się do wzrostu jego znaczenia; 
e) dbać o twórczą i koleŜeńską atmosferę wśród członków Stowarzyszenia, 

okazywać szacunek i tolerancję dla osób o innych światopoglądach; 
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2. Członek zwyczajny ma prawo: 
a) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia; 
b) mieć dostęp do dokumentacji Stowarzyszenia; 
c) korzystać z wszelkich urządzeń, imprez, usług i pomocy Stowarzyszenia 

wg obowiązujących regulaminów. 
 

 § 12. 
 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne 
działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, które 
deklarują wspomaganie działalności Stowarzyszenia, m.in. przez wnoszenie 
kwot pienięŜnych – składek, bądź wkładów niepienięŜnych oraz usług i warto-
ści prawnych. 

2. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia po zło-
Ŝeniu deklaracji pisemnej. 

3. Członek wspierający jest zobowiązany: 
a) pomagać Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych celów; 
b) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów; 
c) uiszczać w terminie składki w zadeklarowanej wysokości. 

4. Członek wspierający ma prawo: 
a) poprzez swoich przedstawicieli brać udział z głosem doradczym w Ze-

braniu Ogólnym, ale poza prawem wyborczym; 
b) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia, oceniać i 

poddawać krytyce jego działalność. 
 

§ 13. 
 

1. Godność członka honorowego moŜe być nadana osobie fizycznej jako najwyŜ-
sza forma uznania za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub za szczególne 
zasługi w realizowaniu celów uznawanych przez Stowarzyszenie. 

2. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Ogólne na wniosek Zarządu. 
3. Osoby, którym nadano taką godność, otrzymują dyplom nadania członkostwa 

honorowego oraz Odznakę Stowarzyszenia, korzystają z uprawnień członków 
zwyczajnych. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku wnoszenia składki 
członkowskiej. 

 
§ 14. 

 
1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) rozwiązania Stowarzyszenia;  
b) rezygnacji złoŜonej na piśmie; 
c) skreślenia przez Zarząd w przypadku nieusprawiedliwionego nieopłace-

nia składek przez okres dłuŜszy niŜ sześć miesięcy; 
d) wykluczenia przez Zarząd w przypadku nieprzestrzegania przepisów sta-

tutu, uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia albo podejmowania 
działań działających na szkodę dobrego wizerunku publicznego lub ma-
jątku Stowarzyszenia; 

e) skreślenia przez Zarząd w przypadku raŜącego działania na szkodę dóbr 
osobistych i godności innych osób, zwłaszcza członków Stowarzyszenia; 

f) skazania wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych; 
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g) zgonu członka Stowarzyszenia. 
2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu słuŜy odwołanie do Zebrania Ogól-

nego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. 
 
 
 

     Rozdział IV 
 

WŁADZE STOWARZYSZENIA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI 
 
      § 15. 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Zebranie Ogólne, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz trwa cztery lata. 
 
§ 16. 

 
W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia władzom 
tym przysługuje prawo kooptacji, jednakŜe liczba członków dokooptowanych nie mo-
Ŝe przekraczać dwóch członków tych władz pochodzących z wyboru. 
  

§ 17. 
 
NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Ogólne. 
 
      § 18. 
 
Do kompetencji Zebrania Ogólnego naleŜy: 

a) ocena działalności Stowarzyszenia i określenie kierunków działalności; 
b) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

i podejmowanie w związku z tym uchwał; 
c) uchwalanie statutu i regulaminów oraz dokonywanie w nich zmian; 
d) powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
f) ustalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego; 
g) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez członków i podejmo-

wanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad; 
h) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 
i) udzielania absolutorium władzom Stowarzyszenia; 
j) ustalania regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia. 

 
 
 
 
 

§ 19. 
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Obrady Zebrania Ogólnego mogą mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny: 
a) zwyczajne Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej 

niŜ raz w ciągu roku; 
b) nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwoływane jest w razie waŜnej po-

trzeby przez Zarząd na wniosek: 
- Zarządu, 
- Komisji Rewizyjnej, 
- połowy członków zwyczajnych. 

c) uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych; 

d) w przypadku niemoŜności zebrania kworum wyznacza się kolejne ze-
branie, na którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów, nie-
zaleŜnie od ilości obecnych członków; 

e) o terminie zwołania Zebrania Ogólnego Zarząd zawiadamia członków 
na piśmie (lub drogą e-mailową) co najmniej na 14 dni przed datą ob-
rad; 

f)  nadzwyczajne Zebranie Ogólne winno odbyć się w ciągu 30 dni od daty 
złoŜenia wniosku o jego zwołaniu i obraduje wyłącznie nad sprawami, 
dla których zostało zwołane. 

  
      § 20. 
 
Zarząd Stowarzyszenia liczy trzy osoby. 
 
      § 21. 
 
Zebranie Ogólne na pierwszym zebraniu wybiera ze swojego grona: PrezesaSkarbni-
ka i Sekretarza. 
 

§ 22. 
 
Do Zarządu Stowarzyszenia naleŜą wszelkie sprawy niezastrzeŜone w statucie do 
kompetencji Zebrania Ogólnego, a w szczególności:  

1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na ze-
wnątrz; 

2. sporządzanie planów pracy i budŜetu; 
3. realizowanie programów działania oraz uchwał Zebrania Ogólnego; 
4. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia; 
5. sporządzanie bilansu; 
6. zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie grantów, dotacji, 

darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, 
dotacji i kontraktów państwowych i samorządowych; 

7. zwoływanie Zebrania Ogólnego; 
8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności 

Stowarzyszenia; 
9. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek człon-

kowskich; 
10.  podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet nowych członków lub pozbawie-

nie członkostwa w Stowarzyszeniu. 
11.  prowadzenie działalności gospodarczej. 
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§ 23. 
 

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w gło-
sowaniu jawnym w obecności przynajmniej dwóch członków. W razie równej 
ilości głosów decyduje głos Prezesa. 

2. Dla waŜności oświadczenia woli, pism, pełnomocnictw i dokumentów przy zo-
bowiązaniach o charakterze majątkowym w imieniu Stowarzyszenia wymagane 
są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.  

3. Dla waŜności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego 
członka Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na kwartał. 
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. 

 
§ 24. 

 
Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zebranie Ogólne. 

 
      § 25. 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowa-
rzyszenia, a w szczególności realizację przyjętych programów oraz działalność 
finansową i gospodarczą, badając ich celowość i legalność. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 
A) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowa-

rzyszenia; 
B) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kon-

troli i Ŝądanie wyjaśnień; 
C) wnioskowanie o zwołanie Zebrania Ogólnego; 
D) składanie Zebraniu Ogólnemu sprawozdań ze swojej działalności oraz 

występowanie z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego 
Zarządu. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Zebranie Ogólne.  
Komisja wyłania ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
A) nie mogą być członkami Zarządu lub pozostawać w podległości z człon-

kami Zarządu z tytułu zatrudnienia; 
B) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej; 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymy-

wać zwrot poniesionych kosztów w zakresie wykonywania czynności kontrol-
nych w wysokości nie wyŜszej niŜ określone we właściwych przepisach i staw-
kach. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej Przewodniczącego nie 
rzadziej niŜ dwa razy w roku. 

7. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach 
Zarządu. 

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów przy obecno-
ści, co najmniej dwóch członków Komisji, w tym Przewodniczącego. 
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Rozdział V 
 

FINANSE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 

§ 26. 
 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa mająt-
kowe. 
 

§ 27. 
 
Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie oraz wpisowe; 
b) dochody z własnej działalności; 
c) dochody z majątku Stowarzyszenia; 
d) darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych; 
e) dotacje, granty i subwencje; 
f) ofiarność publiczna; 
g) dochód z działalności gospodarczej według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. 
 
§ 28. 

 
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŜy realizacji celów statutowych 
i nie moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 
§ 29. 

 
Zarządowi oraz pozostałym organom Stowarzyszenia zabronione jest: 

1. Udzielanie poŜyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 
którymi pracownicy pozostają w związku małŜeńskim albo w stosunku pokre-
wieństwa 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. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków orga-
nów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosun-
ku do osób trzecich, w szczególności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach; 

3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków orga-
nów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosun-
ku do osób trzecich, chyba, Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statu-
towego celu Stowarzyszenia; 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w któ-
rych uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracowni-
cy oraz ich osoby bliskie. 
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§ 30. 

 
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi  
    przepisami. 
2. Za rok obrachunkowy przyjmuje się okres od 1 stycznia do 31 grudnia. 

 
 
 
 

Rozdział VI 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
§ 31. 

  
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzy-
szenia podejmuje Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów, przy obecności, co naj-
mniej połowy liczby członków. 
 

§ 32. 
 
Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji, wyznacza likwidatora oraz cel na 
jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 
 


