Statut Stowarzyszenia Evviva l'arte
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Evviva l'arte zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada
osobowość prawną.
§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach"
z dn. 7 kwietnia 1989 r., innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz na
podstawie niniejszego statutu.

§3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski zaś siedziba władz naczelnych mieści
się w Krakowie.
§ 4.
Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie Evviva l'arte może prowadzić
działalność poza granicami Polski
§ 5.
Stowarzyszenie może współtworzyć oraz przystępować
i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

do

innych

krajowych

§ 6.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może powołać biuro i zatrudniać pracowników, może też zlecać prowadzenie
spraw biura innym jednostkom gospodarczym.
§ 7.
Stowarzyszenie może tworzyć, ustanawiać oraz używać odznak, pieczątek, medali, logo,
logotypów za zgodą Członków Zarządu Stowarzyszenia.
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§ 8.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 9.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 10.

Celem Stowarzyszenia jest działanie o charakterze integracyjnym różnych grup społecznych,
w szczególności osób z niepełnosprawnością, w tym prowadzenie działań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością.
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) profilaktyki i rehabilitacji,
7) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i osób potrzebujących włączenia społecznego;
9) na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10) wspomagającym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
14) turystyki i krajoznawstwa;
15) ratownictwa i ochrony ludności;
16) na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
17) promocji i organizacji wolontariatu;
18) wspomagającym rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
19) wypoczynku i rehabilitacji różnych grup Społeczeństwa Obywatelskiego w tym osób
z niepełnosprawnością.
20) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
21) na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
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i ochrony praw dziecka;
22) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
23) na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów o podobnych celach
działania.

§ 11.

1. Sposoby realizacji celów stowarzyszenia:
1. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów
samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych.
2. organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej, klubów seniora, ośrodków
wsparcia, uniwersytetu 3-go wieku.
3. organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych, grup usamodzielnienia.
4. organizowanie i prowadzenie klubów i świetlic środowiskowych, kawiarni
integracyjnych
5. organizowanie i prowadzenie przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych.
6. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, plenerów
integracyjnych, studia rysunku i malarstwa, galerii, wystaw oraz aukcji.
7. organizowanie i prowadzenie zajęć artystycznych, festiwali, form teatralnych
i plastycznych.
8. organizowanie i prowadzenie poradni pedagogicznych, psychologicznych,
rehabilitacyjnych.
9. organizowanie turnusów wypoczynkowych, rehabilitacyjnych,
10. organizowanie i prowadzenie wycieczek, obozów sportowo rekreacyjnych.
11. organizowanie i prowadzenie wycieczek krajoznawczych, miejskich, imprez
turystyczno – rekreacyjnych.
12. organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych, dokształceń, warsztatów,
konferencji, sympozjów.
13. prowadzenie działalności wydawniczej.
14. organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych, imprez
sportowo- rekreacyjnych.
15. tworzenie i prowadzenie klubów sportowych, rekreacyjnych.
16. organizowanie i prowadzenie turystyki poznawczej, wypoczynkowej, kwalifikowanej,
zdrowotnej, biznesowej.
17. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej różnych grup
społeczeństwa obywatelskiego.
18. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji medycznej w tym rehabilitacji ruchowej
z fizykoterapią.
19. promocja zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań tematycznych, grup aktywizujących,
pośrednictwo pracy.
20. promocja i organizowanie działań związanych z edukacją ekologiczną.
21. organizowanie pomocy rzeczowej lub finansowej potrzebującym.
22. promocja i organizacja wolontariatu.
2. Stowarzyszenie realizując swoje cele kieruje się zasadą otwartości na:
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
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- współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie działania określone w ust. 1 pkt. 1 do 22 prowadzi w formie nieodpłatnej,
statutowej, zaś określone w ust. 1 pkt. 1 do 20 może prowadzić w formie odpłatnej ,
statutowej w sferze działań organizacji pożytku publicznego.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 14.

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz
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Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków;
c) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia;
d) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia podczas realizacji zadań zgodnych
z celami statutowymi;
e) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) opłacania składek członkowskich.
3. Członek wspierający, ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach
Stowarzyszenia i posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2 pkt.
4.Członek honorowy Stowarzyszenia:
a) ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
b) zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 24
miesięce,
d) uznania przez Zarząd działalności na szkodę Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. § 16 pkt 1 od c – d podejmuje uchwałę Zarząd
Stowarzyszenia podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych
obrad i jego decyzja jest ostateczna.
4. Do czasu upływu terminu do wniesienia odwołania, a w przypadku skutecznego wniesienia
odwołania do czasu rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków, członkostwo takiej osoby
ulega zawieszeniu.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone
w ust. 3.
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Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 17.
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, z możliwością jej
wielokrotnego powtarzania.
2. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie
może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz
w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach Zarząd.
3. O terminie, miejscu i propozycji porządku obrad, Zarząd zawiadamia pisemnie lub ustnie
wszystkich członków na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybierany w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
5. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim może ono skutecznie obradować bez
względu na liczbę uczestników.
6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć Członkowie Zwyczajni, Wspierający, Honorowi.
Członkowie Wspierający i Honorowi uczestniczą z głosem doradczym, a każdemu Członkowi
Zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
7. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
8. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, swój skład osobowy władze uzupełniają poprzez wybór członka z listy Członków
Stowarzyszenia.
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§ 19
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie Stowarzyszenia oraz innych
regulaminów stosownie do potrzeb,
3) przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających,
4) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
5) wybór i odwoływanie Władz Stowarzyszenia,
6) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Władz Stowarzyszenia,
8) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu udzielane na wniosek
Komisji Rewizyjnej,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku,
§ 20
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia i kieruje całokształtem działalności
Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, ponosi odpowiedzialność
za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu wybieranych
i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
3. Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał i przewodniczy im Prezes lub Wiceprezes.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na
umotywowany pisemny wniosek złożony przez 2/3 liczby Członków Stowarzyszenia oraz
w przypadku podjęcia przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną uchwały o dymisji.
5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie
jednego miesiąca od dnia otrzymania zadania lub wniosku i obraduje wyłącznie nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
6. W przypadku podjęcia uchwały o dymisji przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, organy te
zobowiązane są działać do czasu wyboru nowego organu.

§ 21.
1. Do zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należy:
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1) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) gospodarowanie funduszem Stowarzyszenia,
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5) zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Stowarzyszenia oraz sprawami
organizacyjnymi.
6) zarządzanie finansami Stowarzyszenia,
7) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem:
a) przyjęcia lub wykluczenia członków zwyczajnych lub wspierających.
Warunkiem skierowania wniosku o przyjęcie w poczet członków jest złożenie
Zarządowi Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia
przez kandydata na członka,
b) o nadanie lub odebranie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
8) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
9) tworzenie i likwidowanie biura Zarządu Stowarzyszenia,
10) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
11) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem Członków
Stowarzyszenia.

§ 22.
W przypadku przyczynienia się do powstania zobowiązań finansowych Stowarzyszenia
Zarząd może zobowiązać członka do naprawienia wynikłej stąd szkody.
§ 23.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do
badania zgodności z obowiązującym prawem, statutem i programem Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli odrębnym od organu zarządzającego (Zarządu
Stowarzyszenia) i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i członka Komisji, wybieranych i odwoływanych przez Walne
Zebranie Członków.
4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając ze swego składu Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej jako organu kontroli nie mogą być jednocześnie
członkami Zarządu Stowarzyszenia jako organu zarządzającego.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzany przez
Walne Zebranie Członków regulamin, który określa tryb jej pracy i zasady działania.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
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8. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 24.
1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c) składanie wniosku o przyjęcie sprawozdania Zarządu na Walnym Zebraniu,
d) składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
e) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 25.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne dobra
materialne pozyskiwane na cele statutowe Stowarzyszenia.
§ 26.

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

§ 27.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, przychody z zbiórek
publicznych, granty, zlecenia usług.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od
otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
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3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 28.

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest każdy Członek Zarządu
z zastrzeżeniem ust.2.
2. W sprawach majątkowych, których wartość przekracza 10 tys. PLN, oraz udzielania
pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 885 z późniejszymi
zmianami).
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