Wrocław 11.05.2018r.
STATUT
Stowarzyszenia „Artyści na Bruku”

I.

Nazwa, teren działania i siedziba

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę – Stowarzyszenie „Artyści na Bruku”.
§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Polski i Europy. Nie wyłącza to współpracy
z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
II. Cele i sposoby działania
§4
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa
4) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
5) działalności charytatywnej
6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego
8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców
9) ochrony i promocji zdrowia
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy
12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
22) turystyki i krajoznawstwa;
23) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
24) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
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26) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
27) ratownictwa i ochrony ludności;
28) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą;
29) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
30) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
31) promocji i organizacji wolontariatu;
32) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
33) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
34) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
(Dz. U. poz. 1203);
35) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
36) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
37) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
38) rewitalizacji;
39) działalności na rzecz organizacji pozarządowych
§5
1. Do osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie dąży
poprzez:
1) Działania na rzecz ogółu społeczności
2) Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i społeczne, także poprzez działania formacji
artystycznej Teatr Na Bruku itp.
3) Stwarzanie warunków do pracy twórczej innym teatrom, formacjom artystycznym i
artystom zaproszonym do współpracy,
4) Promowanie ciekawych i nowatorskich spektakli teatralnych i innych zdarzeń
artystycznych,
5) Propagowanie wybitnych i ciekawych dokonań w kulturze, sztuce itd.
6) Organizowanie i współdziałanie w społecznie ważnych akcjach takich jak: działania
antypatologiczne, resocjalizacyjne, uświadamiające itp.
7) Organizowanie ogólnie dostępnych imprez artystycznych takich jak festiwale,
seminaria, występy, warsztaty, wystawy itp. – samodzielnie lub wspólnie z innymi
instytucjami i organizacjami,
8) Inne formy działalności ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej w zakresie
- pozostałej działalności profesjonalnej
- pozaszkolnych form edukacji
- pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- pozaszkolnych form edukacji artystycznej
- pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej
- działalności wspomagającej edukację
- pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania
- działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych
- działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych
- artystycznej i literackiej działalności twórczej
- działalności obiektów kulturalnych
- pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej
- działalności organizacji profesjonalnych
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej w zakresie
- pozostałej działalności profesjonalnej
- pozaszkolnych form edukacji
- pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- pozaszkolnych form edukacji artystycznej
- działalności wspomagającej edukację
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- działalności obiektów kulturalnych
- działalności organizacji profesjonalnych
- wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- zarządzania nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
4. Dla urzeczywistnienia swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z
działalności gospodarczej może służyć wyłącznie do realizacji założonych celów i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§6
Członkami Stowarzyszenia może zostać każdy nieposzlakowany obywatel polski, który
ukończył 18 lat i pragnie realizować cele Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęty decyzją
Zarządu Stowarzyszenia.
§7
Wspierającym członkiem Stowarzyszenia może być osoba prawna i fizyczna.
§8
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia korzysta:
a)
z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b)
ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia przeznaczonych dla członków,
c)
z prawa uczestnictwa we wszystkich imprezach Stowarzyszenia na warunkach
ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma obowiązek udzielania wszelkiej możliwej pomocy w celu realizacji
celów Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo:
a)
korzystania z urządzeń Stowarzyszenia przeznaczonych dla jego członków,
b)
z prawa uczestnictwa we wszystkich imprezach Stowarzyszenia na warunkach
ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
§9
Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
a)
branie udziału w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia, w szczególności
przez systematyczne uczestniczenie w zajęciach, pracach organizacyjnych i
innych formach realizacji celów Stowarzyszenia,
b)
przestrzegania statutu i stosowania się do uchwał i zarządzeń władz
Stowarzyszenia,
c)
regularne płacenie składek członkowskich.
§ 10
Utrata członkostwa następuje przez:
a) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia,
b) skreślenie lub wykluczenie.
§ 11
Członek występujący, skreślony z listy członków lub wykluczony za Stowarzyszenia nie
może żądać zwrotu wpłaconych składek.
§ 12
Skreślić z listy członków może Zarząd Stowarzyszenia w przypadku uchylania się od
wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia. Skreślony z listy członków ma prawo w
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terminie 14 dni od daty doręczenia odwołać się do Walnego Zebrania. Odwołanie winno być
wniesione do Zarządu Stowarzyszenia.
§ 13
Uchwała Walnego Zebrania przewidziana w § 12 zapada zwykłą większością głosów.
§ 14
Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić:
a) w razie działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) w razie popełnienia czynu nieetycznego.
§ 15
O wykluczeniu członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania
odnośnie odwołania od wykluczenia jest ostateczne. § 12 i 13 stosuje się odpowiednio.
IV. Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 17
Walne Zebranie jest naczelną władzą Stowarzyszenia, która ustala kierunki jego działalności.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia,
b) wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji rewizyjnej,
c) udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za miniony okres jego
działalności po wysłuchaniu sprawozdania Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
d) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich określono na min. 10 zł
rocznie,
e) ustalenie wytycznych dla Zarządu Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
g) uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 19
Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co 4 lata przy czym termin
jego musi być podany do wiadomości członków na 14 dni przed zwołaniem.
§ 20
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na
żądanie co najmniej 1/3 liczby członków.
§ 21
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu
Stowarzyszenia, które zapadają większością 2/3 głosów. Rozwiązanie Stowarzyszenia
wymaga jednakże obecności 2/3 ogólnej liczby członków.
§ 22
Zarząd Stowarzyszenia wybierana jest przez Walne Zebranie na okres 4 lat w głosowaniu
tajnym.
§ 23
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Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej jednego członka. W przypadku zarządu
wieloosobowego jego członkowie wybierają spośród siebie prezesa, wiceprezesa, oraz
ewentualnie sekretarza i skarbnika.
§ 24
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) przyjmowanie nowych członków i ich skreślanie,
d) opracowanie planu pracy i preliminarza budżetowego,
e) zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia,
f) rozstrzygania sporów między członkami Stowarzyszenia
g) opracowywanie i wprowadzanie dokumentów wewnętrznych stowarzyszenia.
§ 25
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia, który przewodniczy
na zebraniu Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności przynajmniej 2 członków. W razie równości głosów
decyduje głos przewodniczącego.
§ 26
Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes lub Wiceprezes. Zarząd może upoważnić
innego członka Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia oraz udzielać pełnomocnictw
do załatwienia czynności w imieniu Stowarzyszenia.
§ 27
Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia zaciąga Prezes Zarządu
Stowarzyszenia.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia,
b) składania sprawozdań na Walnym Zebraniu i stawiania wniosków w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
c) występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania w uzasadnionych przypadkach.
d) Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia
§ 29
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia w zakresie gospodarki
majątkowej i finansowej.
§ 30
Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 członków wybranych przez Walne Zebranie na
4 lata, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej 2 członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

V. Fundusz i majątek Stowarzyszenia
§ 31
Majątek Stowarzyszenia składa się z:
a) wpisowego i składek członkowskich,
b) wpływy z działalności statutowej,
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c)
d)
e)
f)

darowizny, spadki i zapisy, dotacje subwencji, ofiarność publiczna,
dochody z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
majątku ruchomego
dochody z działalności gospodarczej.

§ 32
Zakazuje się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom,
z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy 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,
b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz 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 ze statutowego celu organizacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie

VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 33
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków. Uchwała o rozwiązaniu
Stowarzyszenia określa równocześnie sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
§ 34
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić również w przypadku przewidzianych
w przepisach ustawy o stowarzyszeniach.
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