
ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie czasu Kultury i posiada osobowość prawną. 
W dalszej części statutu zwane będzie Stowarzyszeniem. 

§ 2 
1.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań 
2.    Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

§ 3 
1.    Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których 
działalność zmierza do osiągnięcia podobnych celów i zadań. 
2.    O przystąpieniu do organizacji krajowych lub zagranicznych decyduje Zarząd 

§ 4 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym 
niniejszym statutem 

ROZDZIAŁ II 
Cele i zasady działania Stowarzyszenia 

§ 5 
Celami Stowarzyszenia są:  
1.    Działalność kulturalna, naukowa, oświatowa ze szczególnym uwzględnieniem polskiej 
kultury i sztuk.  
2.    Popularyzowanie, promocja i ochrona dokonań nauki, kultury i sztuki oraz sportu, 
rekreacji i ochrony zdrowia z Polski oraz z zagranicy.  
3.    Wspieranie osób ze środowisk naukowych, artystycznych, sportowych i medycznych, 
przede wszystkim wywodzących się z Wielkopolski lub związanych z tym regionem. 
4.    Świadczenia materialnej i niematerialnej pomocy w rozwoju polskiej nauki, kultury i 
sztuki oraz sportu, rekreacji i zdrowia, przede wszystkim w wymiarze pomocy 
indywidualnej lub wspomagania określonych wydarzeń naukowych, kulturalnych, 
artystycznych, sportowych  
i rekreacyjnych.  
5.    Propagowanie tradycji, postaw patriotycznych, piękna ojczystego krajobrazu, 
materialnego i duchowego dziedzictwa narodowego.  
6.    Świadczenie pomocy w zakresie organizacji i zarządzania w dziedzinach kultury i 
sztuki oraz sportu, rekreacji i ochrony zdrowia.  

§ 6 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez: 
1.    Współwydawanie pisma społeczno-kulturalnego „Czas Kultury”. 
2.    Usługi edytorskie i medialne oraz wydawanie książek i czasopism. 
3.    Organizowanie konkursów prozatorsko-poetyckich. 
4.    Organizowanie i finansowanie imprez publicznych, seminariów i szkoleń. 
5.    Wspomaganie finansowe twórców w celu umożliwienia im dalszego rozwoju 
artystycznego, 
6.    Przyznawanie stypendiów. 
7.    Przyznawanie nagród za osiągnięcia naukowe, kulturalne i artystyczne oraz w 
dziedzinach sportu, rekreacji i ochrony zdrowia. 



8.    Propagowanie za granicą osiągnięć polskiej nauki, Kultury i sztuki oraz w dziedzinach 
sportu, rekreacji i ochrony zdrowia. 
9.    Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, krajoznawczo-turystycznej i 
sportowej. 

§ 7 
Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób 
prawnych  
i fizycznych. 

ROZDZIAŁ III 
Członkowie Stowarzyszenia 

§ 8 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a.    założycieli 
b.    zwyczajnych 
c.    wspierających 
d.    honorowych 

§ 9 
1.    Członkami zwyczajnymi SA osoby przyjęte w poczet członków zwyczajnych. 
2.    Ubiegający się o członkostwo zwyczajne zostaje członkiem Stowarzyszenia z chwilą 
przyjęcia. 
3.    Członkiem zwyczajnym może być także cudzoziemiec nie mający miejsca 
zamieszkania w Polsce. 
4.    Członkowie założyciele mają równe prawa jak członkowie zwyczajni.  

§ 10 
Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
1.    Uczestnictwa w walnym Zgromadzeniach. 
2.    Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 
3.    Brania udziału w pracach komisji i zespołów naukowych. 
4.    Uczestnictwa we wszelkich imprezach, konferencjach i sympozjach organizowanych 
przez Stowarzyszenie. 

§ 11 
1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna. 
2.    Zarząd Stowarzyszenia decyduje o przyjęciu członka wspierającego. 
3.    Członkiem wspierającym zostaje osoba fizyczna lub prawna z chwilą podjęcia 
stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia i dokonania wpisu do rejestru członków. 

§ 12 
1.    Członkowie zobowiązani są do przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów 
uchwalanych przez władze Stowarzyszenia oraz wniesienia wpisowego i regularnego 
opłacania składek członkowskich. 
2.    Wysokość wpisowego oraz wysokość składek płaconych przez członków 
stowarzyszenia określa Zarząd Stowarzyszenia. 
  
§ 13 
Członkowie wspierający i honorowi mogą: 
1.    Uczestniczyć w walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu. 



2.    Brać udział w pracach komisji i zespołów tematycznych. 
3.    Uczestniczyć we wszelkich imprezach, konferencjach i sympozjach organizowanych 
przez Stowarzyszenie. 

§ 14 
1.    Członkostwo honorowe nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 
2.    Członek honorowy nie płaci składek członkowskich. 

§ 15 
1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadkach: 
a.    skreślenia na skutek śmierci lub dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, a w przypadku 
osób prawnych wskutek rozwiązania, rezygnacji, likwidacji; 
b.    pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego; 
c.    wykluczenie na skutek uchwały Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad 
statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów; powyższe fakty 
potwierdza Zarząd uchwałą. 
2. Członek Stowarzyszenia, wykluczony uchwałą Zarządu, może odwołać się od podjętej 
decyzji Zarządu do walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.  

ROZDZIAŁ IV 
Organy Stowarzyszenia 

§ 16 
Organami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd Stowarzyszenia i Komisja 
Rewizyjna. 

§ 17 
1.    Najważniejszym organem stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie 
2.    Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym zwoływane 
przez Zarząd. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad listem na 
co najmniej 14 dni przed datą zgromadzenia. 

§ 18 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 
liczby członków zwyczajnych lub z własnej inicjatywy. Porządek obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia obejmuje sprawy zgłoszone we wniosku. 

§ 19 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 
a.    wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jak również odwoływanie ww. władz 
Stowarzyszenia, a także uzupełnienie składu powyższych organów; 
b.    zatwierdzanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia określanych przez 
Zarząd; 
c.    rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz 
udzielanie absolutorium Zarządowi; 
d.    zmiany statutu; 
e.    sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów; 
f.    uchwalenie regulaminu działania zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
g.    podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów 
Stowarzyszenia. 
  
§ 20 



1.    Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na 
liczbę obecnych na zebraniu członków 
2.    Uchwały walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. 
3.    Uchwały o zmianie statutu lub likwidacji Stowarzyszenia zapadają większością ¾ 
głosów obecnych na zebraniu członków. 
4.    Walne Zgromadzenie otwiera jeden z członków Zarządu. Obradami kieruje 
Przewodniczący wybrany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia. 

§ 21 
1.    Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Stowarzyszenia i dwóch wiceprezesów 
Zarządu. 
2.    Zarząd Stowarzyszenia wybiera się na czas nieokreślony. 
3.    Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego składu Prezesa Stowarzyszenia. 
4.    Mandat Prezesa i wiceprezesów Zarządu ustaje z chwilą: 
a.    śmierci; 
b.    przyjęcia przez Walne Zgromadzenie zgłoszenia rezygnacji; 
c.    odwołania przez Walne Zgromadzenie. 
5.    W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, do czasu przeprowadzenia 
wyboru uzupełniającego przez najbliższe Walne Zgromadzenie, Zarząd może powierzyć 
tymczasowo funkcję członka Zarządu osobie przez siebie powołanej. 

§ 22 
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1.    Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na 
zewnątrz. 
2.    Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia 
3.    Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
4.    Wykonywanie zadań przewidzianych w statucie. 
Zarząd może prowadzić swoją działalność przy pomocy biura. 

§ 23 
Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z 
członków Zarządu. 

§ 24 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

§ 25 
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia. 
  
§ 26 
Prezes Stowarzyszenia zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z pracownikami, ustala 
zakres ich obowiązków oraz wynagrodzenie za pracę na zasadach określonych przez 
Zarząd. W rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Prezes Stowarzyszenia pełni funkcję 
Kierownika Zakładu. 

§ 27 
1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z trzech 
członków powoływanych przez walne Zgromadzenie na okres trzech lat. 
2.    Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu 
Przewodniczącego. 



3.    Mandat członków Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą: 
a.    śmierci; 
b.    przyjęcia przez Walne Zgromadzenie zgłoszenia rezygnacji; 
c.    odwołania przez Walne Zgromadzenie. 
4.    Na miejsce członka Komisji rewizyjnej, którego mandat ustał – do czasu najbliższego 
Walnego Zgromadzenia – wchodzi osoba, która w wyborach do Komisji Rewizyjnej 
uzyskała kolejno największą liczbę głosów. 

§ 28 
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest: 
a.    kontrola działalności Stowarzyszenia w szczególności działania finansowo-
gospodarczej pod względem legalności i rzetelności; 
b.    występowanie do walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z 
ustaleń kontrolnych; 
c.    składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu. 

ROZDZIAŁ V 
Majątek i dochody Stowarzyszenia 

§ 29 
Dochody Stowarzyszenia pochodzą z: 
a.    składki i wpisowe wnoszone przez członków zwyczajnych i wspierających; 
b.    darowizn, spadków, zapisów; 
c.    subwencji osób prawnych; 
d.    dotacji instytucji państwowych, publicznych i prywatnych; 
e.    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
f.    dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego; 
g.    dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia. 

§ 30 
1.    Dochody z datacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizacje 
wszystkich celów Stowarzyszenia jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  
2.    W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa 
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
  
§ 31 
1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą 
polegającą między innymi na:’ 
a.    działalności promocyjnej i wydawniczej; 
b.    działalności szkoleniowej i oświatowej oraz organizacyjnej i zarządzania; 
c.    działalności kulturalnej, naukowej, sportowej, rekreacyjnej oraz w dziedzinie ochrony 
zdrowia. 
2.    Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone będą w całości na cele statutowe. 

§ 32 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje księgową według zasad 
przewidzianych właściwymi przepisami. 

ROZDZIAŁ VI 
Postanowienia końcowe 

§ 33 



Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie określając w 
uchwale cel, na który zostanie przeznaczony majątek stowarzyszenia oraz powoła komisję 
likwidacyjną. 

§ 34 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy 
Prawo o Stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku z późniejszymi zmianami oraz przepisy 
wydane w wykonaniu tejże ustawy. 


