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Statut Stowarzyszenia Badawczo - Animacyjnego Flâneur 

 

Rozdział 1.  

 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie: Badawczo – Animacyjne Flâneur zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada 

osobowość prawną. 

1. Nazwa Stowarzyszenia może być używana w tłumaczeniu na inne języki. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz krajowych jest m. st. Warszawa. 

§ 2 

1. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, apolityczną i demokratyczną działającą na 

podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

jest Warszawa. 

2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić swą działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

 

§ 4 

1. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub powierzać 

do wykonania prace zlecone. 

 

§ 5 

1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 6  

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, 

stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Przynależność do 

tych organizacji nie może jednak naruszać zasad i celów Stowarzyszenia oraz zobowiązań 

wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest strona. 

 

 

Rozdział 2.  

 

Cele i sposoby działania 

 

§ 7  

 

 

Celem stowarzyszenia jest: 

 

1. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

2. Działania na rzecz animowania środowisk ludzkich. 

3. Edukacja i kształcenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

4. Dokształcanie praktyków działających na polu kultury i edukacji 

5. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i wspieranie uczestnictwa w kulturze 

dzieci, młodzieży i seniorów 
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6. Wspieranie współpracy międzypokoleniowej 

7. Projektowanie, prowadzenie i udział w badaniach naukowych, zarówno krajowych jak i 

międzynarodowych w dziedzinie kultury oraz w badaniach społecznych 

8. Działanie na rzecz integracji państw europejskich 

9. Wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieżowej 

10. Działanie na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego 

11. Promocja kultury polskiej w kraju i za granicą oraz promocja kultur obcych w Polsce 

 

§ 8  

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

 

1. Działalność artystyczną – teatralną, muzyczną, filmową, fotograficzną, performerską, w 

zakresie nowych mediów, literackiej i publicystycznej. 

2. Działalność animacyjną i edukacyjną - organizację warsztatów artystycznych, szkoleń, 

kursów, konferencji, targów, imprez i konkursów itp. w kraju i za granicą 

3. Podejmowanie działań twórczych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i wspieranie 

uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i seniorów 

4. Inicjowanie debat publicznych w dziedzinie kultury 

5. Współpracę z międzynarodowymi sieciami kulturalnymi, organizacjami, instytucjami, 

uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, 

sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą 

6. Prace badawczo-rozwojowe 

7. Prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz w dziedzinie kultury, sztuki edukacji, 

animacji kultury, społeczeństwa obywatelskiego, mniejszości narodowych, etnicznych, 

religijnych oraz migrantów 

8. Prowadzenie badań kulturowych i społecznych 

9.  Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych 

10. Organizację wymiany międzynarodowej 

11. Organizacje kursów, szkoleń, warsztatów 

12. Tłumaczenia z języków obcych 

13. Działalność wydawniczą poligraficzną i graficzną 

14. Fundowanie stypendiów i grantów 

 

§ 9  

 

 

Stowarzyszenie celem realizacji swych celów statutowych może powoływać inne organizacje. 

 

 

Rozdział 3. 

 

Członkowie Stowarzyszenia  

 

§ 10  

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. 

 

§ 11  
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1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy i 

cudzoziemcy  - które popierają cele Stowarzyszenia i które poprzez złożenie deklaracji 

zobowiązują się do działania na rzecz jego celów i przestrzegania postanowień Statutu. 

 

 

§ 12  

 

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez polecenie przynajmniej dwóch członków 

Stowarzyszenia. Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd. 

 

§ 13 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:  

 

a) udziału w pracach Stowarzyszenia  

b) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia  

c) udziału w Walnym Zgromadzeniu  

d) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,  

 

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:  

 

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;  

b) czynnego popierania celów Stowarzyszenia i brania udziału w wypełnianiu jego zadań; 

c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;  

d) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd; 

e) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków; 

 

 

§ 14 

 

1.Członkami wspierającymi mogą być pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej i cudzoziemcy. 

2.Mogą oni zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi 

Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. 

3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie. 

4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem. 

5. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, a z głosem doradczym - także w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

 

1.Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce 

zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie ze szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, a z głosem doradczym - także w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

 

1. Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje: 
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a) poprzez pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu; 

 

b) poprzez wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami 

Stowarzyszenia oraz działalność na szkodę Stowarzyszenia; 

 

c) na skutek śmierci członka zwyczajnego, śmierci  członka wspierającego. 

 

2. Ustanie członkostwa Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku uchylania się od opłacenia 

składki przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

3. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust.1 pkt a, b, c i w ust. 2 Zarząd 

umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 

4. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust.1 pkt a, b, c i w ust. 2  członek 

Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o 

niej wiadomości, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. 

 

§ 17 

 

1. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się 

postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia. 

 

Rozdział 4. 

 

Władze Stowarzyszenia  

 

§ 18  

 

 

Władzami Stowarzyszenia są następujące organy: 

1. Walne Zgromadzenie Członków 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

 

§ 19 

 

1. Kadencja wszystkich władz wybieranych trwa 5 lat. 

 

§ 20  

 

 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co 

najmniej połowa liczby członków,  należy zwołać posiedzenie w drugim terminie. Drugi 

termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony 

wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie. 

3. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

 

§ 21 

 

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, 
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uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji na okres do najbliższego 

Walnego Zgromadzenia. 

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie 

można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

 

§ 22  

Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenia Członków.  

 

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd jeden raz w roku lub częściej na 

pisemny i uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy członków Stowarzyszenia 

z inicjatywy własnej.  

2. W każdym z przypadków opisanych w pkt. 1., Zarząd jest zobowiązany do 

bezwarunkowego zwołania Walnego Zgromadzenia.  

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na 14 dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia Członków.  

4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych 

do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 

minut później tego samego dnia – jego uchwały są ważne bez względu na liczbę 

uczestników.  

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, 

z głosem doradczym, członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.  

 

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

a) uchwalenie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków  

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej  

c) uchwalenie zmian statutu,  

d) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  

e) powoływanie członków honorowych  

f) zatwierdzanie sprawozdań.  

 

7. Odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga  

większości 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.  

 

 

Zarząd  

 

§ 23 

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego  

Zgromadzenia Członków.  

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

3. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.  

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.  

5. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.  

 

6. Do zadań i kompetencji Zarządu należy:  

a) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,  

b) kierowanie pracami Stowarzyszenia,  
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c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,  

e) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 

f) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia,  

g) ustalanie wysokości składek członkowskich 

 

 

7. Szczegółowy tryb podejmowania decyzji określa regulamin Zarządu  

 

§ 24  

 

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania 

umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch 

członków Zarządu działających łącznie. 

 

 

Komisja Rewizyjna  

 

 

§ 25 

 

1. Komisja składa się z trzech członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. 

  

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola bieżącej pracy Zarządu,  

b) składanie wniosków w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia sprawozdań Zarządu na walnym  

Zgromadzeniu,  

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków  

3. Członkowie Komisji mają prawo wglądu w dokumenty Stowarzyszenia oraz do uczestnictwa w  

posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora bez prawa głosu.  

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów w obecności wszystkich członków  

Komisji.  

 

 

Rozdział 5. 

Majątek Stowarzyszenia  

 

§ 26 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

 

§ 27  

 

Dochody stowarzyszenia pochodzą z: 

1. darowizn, spadków, zapisów; 

2. subwencji osób prywatnych; 

3. dotacji; 

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego; 

6. składek członkowskich; 
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7. dochodów z majątku Stowarzyszenia; 

8. lokat; 

9. odsetek bankowych; 

 

§ 28  

 

 

1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe. 

 

 

§ 29 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

 

§ 30 

  

 

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia trwałego wsparcia 

merytorycznego lub trwałego wsparcia w postaci darowizn lub dotacji, na wniosek Zarządu 

uzyskują, jeżeli wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Mecenasa Stowarzyszenia”. 

 

§ 31  

 

 

1. Tytuł „Mecenasa Stowarzyszenia” ma charakter osobisty. 

 

 

§ 32  

 

1. Sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych określony jest w § 24 

niniejszego Statutu. 

 

 

Rozdział 6.  

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia  

 

§ 33 

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania członków powziętej 

większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 

przedmiotem Walnego Zebrania Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te 

zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do 

zawiadomienia określonego w § 22 ust. 2 należy dołączyć projekt stosownych uchwał. 
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§ 34 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków podejmuje 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele 

charytatywne, naukowe, kulturalne, oświatowe lub edukacyjne zgodne z celami statutowymi 

Stowarzyszenia. W uchwale mogą zostać wskazane – mające cele statutowe zbieżne z 

celami Stowarzyszenia – inne stowarzyszenia bądź organizacje, na rzecz których zostanie 

przekazany majątek Stowarzyszenia. 


