STATUT STOWARZYSZENIA
ELBLĄSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
uchwalony 27 lutego 2017 r. przez Walne Zebranie Członków
ze zmianami z dnia 05 czerwca 2017 r. i 08 kwietnia 2019 r.
tekst jednolity

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, zwane dalej Towarzystwem, działa na
podstawie Ustawy prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Elbląg.
§3
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Elbląga i Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem prawa tam
obowiązującego.
§4
Towarzystwo posiada osobowość prawną i powołane zostało na czas nieokreślony.
§5
Towarzystwo może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
§6
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich działań Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym także
za zgodą Zarządu, członków Towarzystwa oraz powołać biuro.
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Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem Towarzystwa jest:
- działalność kulturalna, edukacyjna i rekreacyjno-rozrywkowa prowadzona na rzecz
mieszkańców Elbląga i regionu,
- podejmowanie inicjatyw twórczych i wydawniczych,
- wspieranie i promowanie lokalnych twórców, działaczy kultury, środowisk
kulturotwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw i talentów młodzieżowych,
- przybliżanie i promowanie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym
uwzględnieniem państw członków Unii Europejskiej,
- prezentowanie dorobku kulturalnego na terenie Polski i za granicami kraju.
§8
1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną w zakresie:
- organizowanie lub współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym bądź rekreacyjno-rozrywkowym samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi
organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi,
- wspieranie organizacyjne i materialne oraz promowanie i otaczanie opieką twórców
zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego,
- prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, wystawienniczej, wydawniczej oraz
rekreacyjno-turystycznej,
- fundowanie stypendiów i nagród dla twórców, działaczy i środowisk oraz organizacji w
konkursach własnych bądź organizowanych przez inne instytucje,
- propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez
organizację spotkań, wyjazdów, warsztatów i prelekcji.
§9
1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną w zakresie:
- organizowanie lub współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym bądź rekreacyjno-rozrywkowym samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi
organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi,
- wspieranie organizacyjne i materialne oraz promowanie i otaczanie opieką twórców
zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego,
- prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, wystawienniczej, wydawniczej oraz
rekreacyjno-turystycznej,
- propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez
organizację spotkań, wyjazdów, warsztatów i prelekcji.
- udostępnianie pomieszczeń Towarzystwa.
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Rozdział III. Członkowie Towarzystwa
§ 10
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
2. Towarzystwo posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która
złoży pisemną deklarację.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Towarzystwa uchwałą podjętą nie później niż
w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna i osoba
prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną w realizacji celów
Towarzystwa.
2. Członkiem wspierającym Towarzystwa staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na
podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty
złożenia deklaracji.
§ 13
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Towarzystwa,
na wniosek Zarządu albo, co najmniej pięciu członków zwyczajnych Towarzystwa.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
c) udziału w zebraniach oraz imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo,
d) zgłaszania wniosków i uwag dotyczących działalności Towarzystwa.
§ 15
1. Na decyzje Zarządu podjęte w trybie przepisów § 11 pkt 2 i § 12 pkt 2 zainteresowanym
przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia.
2. Decyzje w sprawie członkostwa podejmowane przez Walne Zebranie mają charakter
ostateczny.
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§ 16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia z prawem głosu w Walnych Zebraniach Towarzystwa,
c) przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
d) regularnego opłacania składek.
§ 17
1. Członkowie wspierający i honorowi nieposiadający biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz statutowych
Towarzystwa i poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
§ 18
1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie na ręce Zarządu Towarzystwa,
b) wykluczenia przez Zarząd Towarzystwa:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub realizacji
innych zobowiązań przez okres przekraczający 2 lata,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Towarzystwa,
c) utraty praw obywatelskich orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawie pozbawienia członkostwa Towarzystwa
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Towarzystwa w terminie 14 dni od dnia
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Towarzystwa. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa
§ 19
Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Towarzystwa,
b) Zarząd Towarzystwa,
c) Komisja Rewizyjna.
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§ 20
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Towarzystwa w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. W przypadku, gdy skład wymienionych w ust. 1 władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, spośród członków
zwyczajnych Towarzystwa. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
3. Kooptacja do Zarządu Towarzystwa wymaga pozytywnego zaopiniowania przez Komisję
Rewizyjną.

§ 21
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa cztery lata.
Walne Zebranie Towarzystwa
§ 22
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Towarzystwa.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa raz w roku, jako sprawozdawcze i
co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
4.Uchwały Zebrania zapadają, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie lub w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin
można wyznaczyć najwcześniej 15 minut po pierwszym terminie.
5. Walne Zebranie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad.
6.. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje
Zarząd: a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
7. Inicjatywa zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków musi zawierać uzasadnienie.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
b) uchwalania statutu i jego zmian,
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c) wybór i odwoływanie prezesa, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielania Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) decydowanie o kupnie, sprzedaży i obciążaniu nieruchomości,
h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeniesieniu majątku rozwiązanego
Towarzystwa,
i) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa
honorowego, j) ustalanie wysokości składek członkowskich.
Zarząd Towarzystwa
§ 24
1. Zarząd Towarzystwa jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania , Statutem Towarzystwa i obowiązującym prawem.
2. Zarząd Towarzystwa składa się z 7 osób, w tym Prezesa Towarzystwa, wybieranych przez
Walne Zebranie.
3. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes Towarzystwa wybierany bezpośrednio przez Walne Zebranie,
b) dwóch Wiceprezesów Zarządu i sekretarz wybieranych na pierwszym posiedzeniu nowo
wybranego Zarządu,
c) trzech członków Zarządu
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Towarzystwa z inicjatywy własnej bądź na żądanie 3
członków Zarządu. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes Towarzystwa lub osoba przez
niego wskazana.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości
głosów „za” i „przeciw” o przyjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Towarzystwa.
6. Członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
i składają oświadczenie o niekaralności.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.
8. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji
Rewizyjnej
§ 25
Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa,
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e) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz tworzenie i likwidacja biura Towarzystwa
i) składanie sprawozdań, w tym finansowych, Walnemu Zebraniu oraz uprawnionym do tego
organizacjom i instytucjom.

§ 26
1. Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz Zarząd.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Towarzystwo upoważnieni są co najmniej
dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes oraz Wiceprezes.
3. Dla ważności innych oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagany jest podpis co
najmniej dwóch członków zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu działającego
samodzielnie.
§ 27
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:
a) listę obecności członków Zarządu potwierdzoną ich podpisami,
b) wykaz uchwał i decyzji podjętych w toku obrad,
c) datę odbycia posiedzenia Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Towarzystwa.
2.Komisję Rewizyjną wybiera
Walne Zebranie w sposób jawny, głosując na każdego
kandydata oddzielnie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje i jemu przewodniczy Przewodniczący Komisji.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:
a) kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
b) ocena działalności Zarządu Towarzystwa, w tym corocznych sprawozdań i planów
finansowych,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu, w tym oceniających działalność Towarzystwa
i Zarządu Towarzystwa,
7

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie, bądź nieudzielania, absolutorium
Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego
członka Zarządu,
f) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g) przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli działalności organizacyjnej i finansowej
towarzystwa.
§ 30
Na zaproszenie Prezesa Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w
posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.

§ 31
Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który zawiera:
a) listę obecnych członków Komisji potwierdzoną ich podpisami,
b) wykaz uchwał i decyzji podjętych w toku obrad,
c) datę odbycia posiedzenia Komisji.
§ 32
Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:
a) nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo
podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni;

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa Towarzystwa.
§ 33
1. Źródłami majątku Towarzystwa są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności
publicznej, c) dotacje, granty, subwencje, udziały i lokaty,
d) dochody z majątku Towarzystwa,
e) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
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§ 34
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
c) wykorzystywania majątku na rzecz 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,
d) 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.

§ 35
Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 36
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków
zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów osób obecnych na zebraniu, uprawnionych
do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz wyznacza likwidatora a jeśli likwidator nie zostanie wyznaczony, to stają się
nim członkowie Zarządu.
4. Pozostały po potrąceniu zobowiązań i kosztów majątek należy przekazać na cel
charytatywny. lub organizacji pozarządowej działającej w sferze analogicznych celów pożytku
publicznego.
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