STATUT
STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

KREACJA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych KREACJA, zwane w dalszych
postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z
późn. zm.), obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą KREACJA.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gorzów.
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego i działa przez wymienione w niniejszym Statucie organy.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§4
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków i sympatyków.
2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
także członków Stowarzyszenia.
3. Wolontariusze mogą wykonywać na rzecz Stowarzyszenia prace w zakresie i na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną na rzecz realizacji celów
wymienionych w Rozdziale II § 1 pkt 2.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Uchwałę o rozpoczęciu
działalności podejmuje Zarząd.
6. Stowarzyszenie może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
§5
Stowarzyszenie może posiadać sztandar i odznakę organizacyjną oraz używać pieczęci
i odznak zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§1
1. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego
środowiska społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu jednostek i grup
społecznych.
2. Celami Stowarzyszenia jest działalność na rzecz:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
f) ochrony i promocji zdrowia;
g) osób niepełnosprawnych;
h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
i) równych praw kobiet i mężczyzn;
j) seniorów i osób w wieku emerytalnym;
k) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
l) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
m) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
n) wypoczynku dzieci i młodzieży;
o) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
p) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
q) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
r) turystyki i krajoznawstwa;
s) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
t) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
u) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
v) promocji i organizacji wolontariatu;
w) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
x) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
y) promowanie aktywności, zdrowego trybu życia, walki ze stresem i holistycznego
podejścia do zdrowia.
3. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez wspieranie, organizowanie, prowadzenie,
finansowanie lub współfinansowanie inicjatyw społecznych w obszarze pomocy
rodzinie, pomocy społecznej, kultury, edukacji, ochrony środowiska, sportu, ochrony
i promocji zdrowia, w tym między innymi:
a) organizację i promocję wolontariatu,
b) współpracę z innymi organizacjami państwowymi, prywatnymi, pozarządowymi,
samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i in.,

c) prowadzenie kampanii profilaktycznych i społecznych,
d) organizowanie wykładów, warsztatów, konferencji, wystaw, odczytów,
seminariów, prelekcji, koncertów oraz innych imprez,
e) organizowanie kursów, szkoleń,
f) organizowanie wycieczek, wypoczynku, imprez sportowych i rekreacyjnych,
edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodzin,
g) organizowanie imprez i zbiórek charytatywnych,
h) prowadzenie poradnictwa, konsultacji, grup terapeutycznych, grup wsparcia,
i) prowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałających alkoholizmowi,
narkomanii i innym uzależnieniom,
j) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej o problematyce zgodnej
celami Stowarzyszenia,
k) opracowanie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami
Stowarzyszenia,
l) tworzenie i prowadzenie jednostek oświatowych, wychowawczych , pomocy
społecznej, zakładów opieki zdrowotnej, rodzinnych form opieki nad dzieckiem,
osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
placówek realizujących aktywną politykę rynku pracy,
m) wsparcie materialne i rzeczowe osób i instytucji oraz regranting.
4. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności jak również na rzecz jego
członków.
§2
Stowarzyszenie, aby realizować cele statutowe, może prowadzić działalność gospodarczą
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§3
Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi,
prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów
statutowych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§1
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§2
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§3

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która
posiada zdolność do czynności prawnych oraz:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§4
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, w której
określony zostanie rodzaj pomocy, na podstawie uchwały Zarządu.
3. W przypadku, gdy członek wspierający nie wywiąże się z zadeklarowanej pomocy,
Zarząd w drodze uchwały zmienia jego status lub skreśla z listy członków
Stowarzyszenia.
§5
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.
§6
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
§7
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§8
Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek za okres roku,
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§9
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§1
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§2
Kadencja władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
b) Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.
§3
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
§4
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane corocznie jako
sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, podając porządek dzienny
Walnego Zebrania.

4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest
jawne.
6. Dla swojej ważności Walne Zebranie Członków wymaga obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania.
7. W przypadku gdy w pierwszym terminie na zebranie nie stawi się wymieniona w ust.
6 niniejszego paragrafu liczba członków Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie
wyznaczone w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków
uprawnionych do głosowania.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia, w tym opłaty wpisowej,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§5
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 2 do 3 członków, w tym prezesa i wiceprezesów. Prezesa i
wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
sześć miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. W celu usprawnienia działalności Stowarzyszenia, Zarząd może powołać biuro i
wyznaczyć jego dyrektora. Dyrektorem biura może być członek Zarządu. Określony
przez Zarząd Regulamin Biura podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu
Walnego Zebrania.
5. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami w związku z ich działalnością w
Stowarzyszeniu,
i) przyjmowanie i skreślanie członków.
§6
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
§7
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§1
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności
d) dochodów z majątku stowarzyszenia,
e) dotacji i ofiarności publicznej
f) odsetek bankowych i innych wpływów.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA
§1
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, z zastrzeżeniem ust.2 może
wykonywać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 5 tysięcy złotych
(słownie: pięć tysięcy złotych) oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest
współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia związanych z zawieraniem
umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło, niezależnie od wynikających z nich
wysokości zobowiązań finansowych, upoważniony jest każdy członek Zarządu
jednoosobowo.
ROZDZIAŁ VII
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
§1
1. Za wzorowo wykonane obowiązki oraz aktywny udział w realizacji zadań
Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia w postaci:
a) Dyplomu,
b) Listu gratulacyjnego,
c) Okolicznościowej nagrody finansowej lub rzeczowej
2. Wyróżnienia przyznawane są uchwałą Zarządu.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów –
(2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku nie stawienia się w pierwszym terminie na zebranie liczby członków
Stowarzyszenia określonej w ust.1, Walne Zgromadzenie wyznaczone w drugim
terminie jest ważne bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
3. Prawo zgłaszania projektów zmian w Statucie przysługuje Zarządowi lub co najmniej
pięciu członkom Stowarzyszenia działającym łącznie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
6. Wniosek o zmianę Statutu musi zawierać treść proponowanej zmiany oraz podpisy
zgłaszających.

