Statut
Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego
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I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie Teatralno-Literackie, zwane dalej STL, działa na podstawie Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz.
855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 2.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olkusz.
§ 4.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza
granicami kraju.
§ 5.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 7.
Stowarzyszenie
opiera
swoją
działalność
na
pracy
społecznej
członków
i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników,
w tym członków Stowarzyszenia.
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II CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 8.
STL jako niezależne stowarzyszenie twórców i miłośników sztuki, skupionych wokół szeroko
rozumianej idei teatru i literatury jako syntezy sztuk, za główne cele stawia sobie:
1. Skupianie osób i grup tworzących, popularyzujących oraz wspierających kulturę teatralną,
literacką, filmową, plastyczną, stwarzanie im warunków do samorealizacji w działalności
społecznej, artystycznej i edukacyjnej (oświatowej).
2. Wspieranie działalności oświatowej, edukacyjnej i wychowawczej.
3. Wspieranie działalności rekreacyjnej.
4. Integrację środowiska artystycznego.
5. Propagowanie i upowszechnianie twórczości artystycznej w kraju i za granicą.
6. Działanie na rzecz rozwoju twórczości poprzez wspólne przedsięwzięcia artystów różnych
dyscyplin sztuki.
7. Tworzenie możliwości finansowych i organizacyjnych dla wspierania działalności
artystycznej.
8. Promowanie dokonań artystycznych członków STL, propagowanie i upowszechnianie
sztuki wśród dzieci, młodzieży i seniorów.
9. Współpracę z władzami lokalnymi i centralnymi w zakresie spraw dotyczących środowiska
artystów skupionych wokół STL.
10. Współpraca z amatorskimi zespołami teatralnymi i parateatralnymi, udzielanie im pomocy
metodycznej i organizacyjnej, promocja poszukiwań i dokonań twórczych.
11. Prowadzenie działań z zakresu edukacji teatralnej, literackiej i plastycznej poprzez
organizowanie seminariów, warsztatów, spotkań z ludźmi kultury itp.
12. Upowszechnianie edukacji kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i seniorów poprzez różne
formy kontaktów z szeroko pojętą sztuką.
13. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Biurem Wystaw Artystycznych w Olkuszu,
Gminnymi Ośrodkami Kultury, Wydziałem Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa
Powiatowego w Olkuszu, Teatrami, Domami Kultury oraz stowarzyszeniami.
14. Udział w międzynarodowym ruchu teatralnym.
15. Organizowanie publicznej działalności artystycznej – festiwali, konkursów, wystaw,
przeglądów oraz przedstawień teatralnych, estradowych i zdarzeń parateatralnych.
16. Publikowanie różnorodnych tekstów upowszechniających szeroko pojętą sztukę.
17. Gromadzenie książek i materiałów popularyzujących wiedzę o teatrze, literaturze i sztuce.
18. Wpieranie działalności charytatywnej.
19. Wpieranie działalności na rzecz pomocy społecznej i instytucji pomocy społecznej oraz
osób niepełnosprawnych.
20. Zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych
poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym, regionalnym, krajowych i międzynarodowym.
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§ 9.
Cele te STL realizuje przez:
1. Organizowanie wydarzeń artystycznych, konferencji, konkursów, kursów, odczytów,
otwartych dyskusji, prezentacji, seminariów, spotkań, szkoleń, warsztatów, wykładów,
wystaw, zjazdów oraz aukcji.
2. Urządzanie spotkań, odczytów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnopromocyjnym.
3. Zorganizowanie pomieszczeń przeznaczonych na działalność teatralną i inne formy
działalności STL.
4. Działalność wydawniczą.
5.Utrzymywanie kontaktów z różnego rodzaju środowiskami artystycznymi
w kraju i za granicą.
6. Podejmowanie działań na rzecz promocji miasta Olkusza, jego tradycji i kultury oraz
środowiska artystycznego.
7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony obiektów i miejsc historycznych oraz dziedzictwa
narodowego.
8. Wypowiadanie się w istotnych kwestiach dotyczących kultury i sztuki oraz dziedzictwa
narodowego.
9. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
10. Wypowiadanie się w sprawach ochrony praw autorskich i zawodowych środowiska
twórców i artystów, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.
11. Stwarzanie udogodnień służących członkom Stowarzyszenia w ich pracy twórczej i
działalności artystycznej, jak również ułatwianie działań o charakterze samopomocy
koleżeńskiej.
12. Stwarzanie udogodnień służących twórcom i artystom w ich pracy twórczej i działalności
artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem twórców i artystów młodego pokolenia.
13. Uczestniczenie w kulturze ogólnoświatowej przez nawiązywanie kontaktów oraz
wymianę informacji.
14. Ułatwianie dostępu do kultury i sztuki polskiej zainteresowanym osobom lub instytucjom
za granicą.
15. Uczestniczenie Stowarzyszenia w działalności organizacji międzynarodowych, mających
podobne cele statutowe.
16. Organizowanie zbiórek charytatywnych, mogących służyć realizacji celów statutowych.
17. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
18. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich
współpracy międzynarodowej.
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19. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym,
środkami społecznego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,
w tym w celu działań na rzecz rozwoju regionalnego.
20. Organizowanie plenerowych „spotkań ze sztuką”, opartych na sprawdzonych
i nowatorskich formach działalności.
21. Dbałość o wizualny i medialny wizerunek STL.
22. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnych m.in. poprzez
współpracę z szkołami, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi oraz
klubami seniora.
§ 10.
Działania wymienione w § 9 STL prowadzi w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego.

III CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11.
Członkowie STL dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym STL może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia,
posiadająca obywatelstwo polskie. W uzasadnionych przypadkach członkiem zwyczajnym
może stać się cudzoziemiec stale mieszkający w Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej
granicami, który po złożeniu pisemnej deklaracji zostanie przyjęty przez Zarząd STL.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą, na podstawie złożonej deklaracji
członkowskiej.
§ 13.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz STL.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności STL.
4. Korzystać z pomocy i zaplecza STL w podejmowanych działaniach zgodnych z jego
celami statutowymi.
5. Korzystać z wszelkich udogodnień wypracowanych przez STL dla dobra ogólnego
członków.
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6. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach STL z prawem głosu.
§ 14.
Członkowie zwyczajni STL są zobowiązani do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz STL.
2. Regularnego opłacania składek członkowskich.
3. Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych STL.
4. Dbania o dobre imię i mienie STL.
§ 15.
Członkiem honorowym STL może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd STL.
Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest
z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym
w statutowych władzach STL, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek
zwyczajny.
§ 16.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do STL po uprzednim uregulowaniu wszelkich
zobowiązań odnośnie STL.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy
lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat.
4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 17.
Władzami STL są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem".
b) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem” .
c) Komisja Rewizyjna.
§ 18.
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1. Uchwały władz STL zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub
jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi
inaczej.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie
wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały Walnego
Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
§ 19.
1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo wyboru spośród członków STL, pod
warunkiem, że liczba wybranych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu
odbycia wyborów uzupełniających.
2. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego
mandatu w tym organie.
Walne Zebranie Członków
§ 20.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą STL.
2. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Ustalanie kierunków i programu działania STL.
2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
3. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielenie absolutorium Zarządowi.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu STL i przeznaczeniu jego majątku.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego STL.
8. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego STL.
Zarząd Stowarzyszenia
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§ 22.
1. Zarząd składa się z 4 osób, w tym Prezesa. W czasie Walnego Zebrania, na którym
dokonuje się wyboru Zarządu, Zebrani Członkowie zgłaszają kandydatów na Prezesa
Zarządu, następnie w tajnym głosowaniu wybierają Prezesa Zarządu STL. Dalej Członkowie
zgłaszają kandydatów na Wiceprezesa, po czym podobnie jak wcześniej dokonują wyboru.
W ten sam sposób dokonuje się wyboru Sekretarza i Skarbnika STL.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby.
§ 23.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością STL zgodnie z celami
statutowymi.
2. Uchwalanie projektów planów działalności STL.
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem STL.
4. Zwoływanie Walnego Zebrania.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych
i wspierających.
6. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności STL.
7. Sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych ze swej działalności
i przedstawianie ich Członkom STL na ich życzenie.
8. W szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
9. Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących STL niezastrzeżonych dla
innych organów STL.
11. Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
§ 24.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

Komisja Rewizyjna
§ 25.
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1. Komisja Rewizyjna jest organem STL powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej STL trwa 5 lat.

§ 26.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności STL.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i żądanie wyjaśnień.
3. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
statutem.
5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 27.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
połowy członków Komisji.
§ 28.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach STL.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz STL złożenia pisemnych lub
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Pełnomocnik ds. podpisywania umów z Zarządem Stowarzyszenia TeatralnoLiterackiego oraz rozstrzygania sporów.
§ 29.
1. Pełnomocnika ds. Zarządu powołuje Zarząd STL.
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2. Powołania Pełnomocnika dokonuje się tuż po wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja pełnomocnika trwa tyle co kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I JEGO GOSPODARKA FINANSOWA
§ 30.
Źródłami powstania majątku STL są:
składki członkowskie,
darowizny,
środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
zbiórki publiczne,
wpływy z działalności statutowej STL, dochody z majątku STL, dochody
z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
f) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki po złożeniu deklaracji członkowskiej.
3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem STL,
b) przekazywania majątku STL na rzecz jego członków lub osób trzecich,
c) wykorzystywania majątku STL na rzecz członków i osób trzecich,
1.
a)
b)
c)
d)
e)

§ 31.
Do reprezentacji w imieniu STL uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający
samodzielnie, natomiast do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw, uprawnieni są jednoosobowo
Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
VI ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA
§ 32.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu STL przez Walne
Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 20).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu STL Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną,
która przeprowadzi likwidację STL. Walne Zebranie wskazuje także fundacje
i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek STL, po
wypełnieniu jego zobowiązań.
3. Statut STL uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 09.12.2014r. wchodzi w życie
z dniem podjęcia uchwały, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
10

Olkusz, 06.03.2018r.

Prezes Zarządu STL
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