
STATUT  
Stowarzyszenia Promocji Twórczości 

VILLA FOKSAL  

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 

§ l 

Stowarzyszenie Promocji Twórczości pod nazwą VILLA FOKSAL, zwane dalej 
Stowarzyszeniem, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawnych, a w  szczególności:  
 
a) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (jednolity tekst: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami), 
 
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego Statutu.  

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowośd prawną.  

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem działao na rzecz mieszkaoców Grodziska 
Mazowieckiego i powiatu grodziskiego. Dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenie może działad na terenie innych paostw z poszanowaniem 
tamtejszego prawa. 

2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Grodzisk Mazowiecki.  
 

§ 4 

Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą. Uchwałę o rozpoczęciu 
działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków. 

§ 5 

W celu realizacji zadao statutowych Stowarzyszenie może współpracowad  
z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi. 

§ 6 

Stowarzyszenie może używad pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest 
zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.  



 

§ 7 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

ROZDZIAŁ II  

Cele, formy i środki działania  
Stowarzyszenia  

§ 8  

Celem Stowarzyszenia jest: 
 

a. wspieranie i promocja twórczości artystycznej i artystów, 
b. upowszechnianie i aktywizacja społeczna w zakresie kultury, 
c. promocja, badanie i wspieranie rozwoju kultury ze szczególnym 

uwzględnieniem rozpowszechniania twórczości artystów  
z terenu Grodziska Mazowieckiego i powiatu grodziskiego, 

d. czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz rozwijanie kontaktów 
służących promocji kultury i młodych twórców  
z terenu Grodziska Mazowieckiego i powiatu grodziskiego  
w Polsce, Europie i na świecie, 

e. szerzenie wiedzy z zakresu kultury ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o 
muzyce, literaturze i teatrze, 

f. pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów twórczych, 
g. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami 

fizycznymi w kraju i za granicą realizującymi podobne cele. 
h. opracowywanie i wdrażanie innowacji w edukacji kulturalnej  

i artystycznej.  
i. współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi  

w zakresie dotyczącym realizacji celów statutowych,  
j. z własnej inicjatywy i na zlecenie – tworzenie i poszerzanie bazy służącej 

działalności kulturalnej: 
- prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej  
i wydawniczej, 
- organizowanie spotkao, szkoleo i konferencji oraz innych form 
wielokierunkowego kształcenia.  
 

§ 9  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego poprzez: 
a. organizację wydarzeo i projektów kulturalnych, 
b. organizowanie wydarzeo i projektów edukacji kulturalnej  

i artystycznej, 



c. produkcję i dystrybucję materiałów informacyjnych, prasowych i 
multimedialnych, 

d. prowadzenie projektów wspierających twórców i artystów  
z terenu Grodziska Mazowieckiego i powiatu grodziskiego. 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku 
publicznego poprzez: 

e. organizację wydarzeo i projektów edukacji kulturalnej  
i artystycznej, 

f. produkcję i dystrybucję materiałów informacyjnych, prasowych i 
multimedialnych, 

g. organizację wydarzeo i projektów kulturalnych oraz poświęconych kulturze.   
 

§ 10  

Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą  
w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalnośd gospodarczą, której 
przedmiotem może byd: 

a. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kultury oraz nauk 
humanistycznych i społecznych, 

b. świadczenie usług public relations w tym organizowanie imprez, konferencji i 
spotkao prasowych, redagowanie informacji prasowych oraz innych tekstów, 

c. działalnośd artystyczna i literacka, 
d. działalnośd wydawnicza w tym wydawanie książek, gazet,  czasopism, 

biuletynów, katalogów, nagrao dźwiękowych oraz materiałów 
multimedialnych, 

e. działalnośd szkoleniowa, 
f. działalnośd turystyczna, 
g. pomoc społeczna. 

 

ROZDZIAŁ III  

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki  

§ 11 

Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne. Osoba prawna może byd jedynie 
członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
 

§ 12 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a. zwyczajnych, 
b. wspierających, 
c. honorowych. 



§ 13 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostad każda osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację 
członkowską. Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia powinien posiadad 
umiejętności przydatne w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem zdolności artystycznych. Pisemna deklaracja 
członkowska powinna byd złożona na ręce Zarządu.  
 

§ 14 

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na mocy 
uchwały Zarządu podjętej w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej.  
 

§ 15 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostad osoba prawna lub fizyczna, 
która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia oraz deklaruje chęd 
wspomożenia jego działalności statutowej  finansowo oraz niematerialnie. Osoba 
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Pisemna deklaracja 
członkowska powinna zostad złożona na ręce Zarządu.  
 

§ 16 

Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia następuje na mocy 
uchwały Zarządu podjętej w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej.  
 

§ 17 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna szczególnie 
zasłużona dla rozwoju celów statutowych Stowarzyszenia lub zajmująca ważne 
miejsce w jego historii.  
 

§ 18 

Prawo do złożenia wniosku o przyjęcie honorowego członka do Stowarzyszenia 
przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet 
członków honorowych Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej 
w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.   

 

§ 19 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:  
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia, 
b. zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, 
c. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia  

w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, 



d. uzyskiwania rekomendacji i zaświadczeo poświadczających działalnośd na 
rzecz Stowarzyszenia. 

 

§ 20 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 
a. przestrzegania postanowieo Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia, 
b. regularnego opłacania składek członkowskich, 
c. aktywnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia  

i realizacji jego celów, 
d. dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do wzrostu jego 

znaczenia. 
 

§ 21 

Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązku opłacania składek 
członkowskich.  

§ 22 

Członek honorowy Stowarzyszenia jest zobowiązany do przestrzegania Statutu  
i uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

§ 23 

Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek wywiązywania się  
z zadeklarowanych świadczeo i przestrzegania Statutu oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

§ 24 

Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia nie posiadają biernego i czynnego 
prawa wyborczego oraz możliwości korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia. 
Mogą jednak brad udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia  
z głosem doradczym. 
 

§ 25 

Zawieszenie członkostwa zwyczajnego następuje na skutek uchwały Władz 
Stowarzyszenia z powodu naruszenia lub niewykonania postanowieo Statutu lub 
uchwał Władz Stowarzyszenia przez członka Stowarzyszenia. 
 

§ 26 

Członkostwo wspierające oraz honorowe nie może zostad zawieszone. 
 

§ 27 

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu może nastąpid na skutek: 



1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 
2. wykluczenia przez Zarząd, 
a. z powodu powtarzającego się łamania postanowieo Statutu lub 

nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
b. z powodu regularnego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
c. z powodu niepłacenia w terminie określonym odpowiednią uchwałą władz 

Stowarzyszenia składek członkowskich; 
d. z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia, 
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, 
4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną. 

 

§ 28 

Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia 
utraty lub zawieszenia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty 
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym 
Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 
jest ostateczna.  
 
 

ROZDZIAŁ IV 

Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia  

§ 29 

Władzami Stowarzyszenia są: 
 

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym 
Zgromadzeniem”, 

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”, 
3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 30 

Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 
 

§ 31 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają 
się w trybie jawnym, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.    
 
 
 



§ 32 

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia 

oraz zaproszeni goście.  

 

§ 33 

Walne Zgromadzenie może byd zwyczajne lub nadzwyczajne.  
 

§ 34 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. Termin, 
miejsce oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do 
wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed 
terminem zebrania za pomocą listów poleconych, drogą elektroniczną lub 
telefonicznie.  
 

§ 35 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyd w każdym czasie. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd na jego 
wniosek lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co 
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd 
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 6 tygodni od dnia 
złożenia wniosku o jego zwołanie przez uprawnione do tego podmioty. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia na co 
najmniej 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 
pomocą listów poleconych, drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

 

§ 36  

W przypadku braku kworum na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zwołuje następne 
Walne Zgromadzenie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty pierwszego Walnego 
Zgromadzenia. W takim przypadku dla ważności podejmowanych wówczas uchwał 
nie jest wymagana obecnośd połowy członków Stowarzyszenia.  
 

§ 37  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
b. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, 
c. wybór i odwoływanie członków Władz Stowarzyszenia oraz ustalanie liczby 



członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 
f. uchwalanie wysokości stawek członkowskich oraz wszystkich innych 

świadczeo na rzecz Stowarzyszenia, 
g. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia bądź jego Władze, 
h. rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu, 
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia  

i przeznaczeniu jego majątku, 
j. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we 

wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz 
Stowarzyszenia. 

 

§ 38  

1. Zarząd jest powoływany spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia do 
kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 
Zgromadzenia oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

2. Członkami Zarządu mogą byd jedynie osoby, które nie są i nie były skazane 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

 

§ 39  

Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób, w tym prezesa i jednego do dwóch 
wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków 
podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.  
 

§ 40  

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 
Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im prezes, a jeżeli nie jest to możliwe 
wiceprezes. 
 

§ 41  

Do kompetencji Zarządu należy: 
a. realizacja celów Stowarzyszenia, 
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia, 
d. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, 
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 



h. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia, 
i. bieżące zarządzanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia, 
j. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej  

i finansowej Stowarzyszenia, 
k. przedstawianie sprawozdao ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu, 
l. ustalanie wysokości wynagrodzeo za pracę na rzecz Stowarzyszenia, 
m. formułowanie umów, wybór i ustalanie zakresu pracy ewentualnych 

pracowników Stowarzyszenia.  
 

§ 42  

1. Komisja Rewizyjna powołana jest spośród członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą byd jedynie osoby, które nie są i nie były 
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

 

§ 43  

Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech osób, w tym przewodniczącego i jego 
zastępcy, który pełni jednocześnie funkcję sekretarza. Przewodniczącego i jego 
zastępcę Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków. 
 

§ 44  

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a. kontrolowanie działalności Zarządu,  
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu, 
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz 

zebrania Zarządu, 
d. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, 
e. składanie sprawozdao ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu, 
f. reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach umów pomiędzy 

Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu. 
 

§ 45  

W przypadku, gdy w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
skład tych organów ulegnie zmniejszeniu, organom tym przysługuje prawo kooptacji 
członków, jednak liczba dokooptowanych członków nie może przekraczad połowy 
liczby członków pochodzących z wyboru.  
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ V  

Majątek i gospodarka finansowa  

§ 46 

Majątek Stowarzyszenia składa się z: 
 

a. składek członkowskich, 
b. dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności 

prywatnej, 
c. wpływów z odpłatnej działalności statutowej, 
d. dochodów z majątku Stowarzyszenia, 
e. dochodów z działalności gospodarczej, 
f. dotacji i subwencji, 
g. odsetek i dochodów kapitałowych. 

 

§ 47  

Wysokośd składek jest ustalana przez Walne Zgromadzenie.  
 

§ 48  

a. dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów 
statutowych i nie może byd przeznaczony do podziału między członków 
Stowarzyszenia, 

b. działalnośd gospodarcza może mied charakter wyłącznie dodatkowy 
względem statutowej działalności pożytku publicznego.  

§ 49  

Przychód pozyskany z odpłatnej działalności pożytku publicznego może byd 
przeznaczony wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. 
 

§ 50  

Do reprezentowania oraz zaciągania zobowiązao majątkowych  
w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.  
 

§ 51  

Do  składania oświadczeo woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych 
Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu 
Stowarzyszenia uprawnieni są prezes oraz jeden z innych członków Zarządu 
działający łącznie.  
 

§ 52  

Stowarzyszenie nie może:  



 
a. udzielad pożyczek lub zabezpieczeo zobowiązao majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w 
związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieostwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 
lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”, 

b. przekazywad 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. wykorzystywad 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, 

 

ROZDZIAŁ VI  

Postanowienia koocowe  

§ 53 

Zmiana Statutu Stowarzyszenia oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 
połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 
 

§ 54  

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków 
określa sposób jego likwidacji i określa likwidatora, sposób reprezentacji 
Stowarzyszenia przez likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  
 

§ 55  

Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 
  

 


