
 

STATUT STOWARZYSZENIA   
    

Stowarzyszenie Teatr Okno 
 

 

ROZDZIAŁ I 
 

   Postanowienia ogólne 
 
 

§1 
Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Teatr Okno – zwane jest dalej jako: Stowarzyszenie.  
 
§2 
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem posiadającym  osobowość prawną. 
 
§3 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. 1989r. Nr 20 poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 
 
§4 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok w województwie Podlaskim. 
 
§5 
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
§6 
Stowarzyszenie ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy oraz może być 
członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tym samym i 
podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii. 
 
§7 
Stowarzyszenie posiada prawem chronioną nazwę. 
 
§8 
Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
§9 
Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać inne osoby prawne oraz osoby 
fizyczne, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia. 

 
 



§10 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do realizacji swoich 
zamierzeń może zatrudniać pracowników, w tym także spośród swych członków i korzystać z 
usług dostępnych na rynku. 
 
§11 
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 
 
 
 
 

      ROZDZIAŁ II 
 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 
 

§12 
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie, promowanie, organizowanie i 
generowanie szeroko pojętych działań kulturalnych przy szczególnym uwzględnieniu 
aktywności artystycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.  
  
 
§13  
Szczegółowe cele Stowarzyszenia: 
1. Rozwój i promocja teatru oraz innych dziedzin sztuki.  
2. Integracja różnych środowisk artystycznych. 
3. Utrzymywanie kontaktów oraz realizacja wspólnych projektów z jednostkami samorządu 
terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z kraju i zagranicy. 
4. Umożliwienie działalności zawodowej absolwentom szkół artystycznych oraz promocja 
młodego pokolenia twórców z kraju i z zagranicy. 
5. Działalność edukacyjna, wychowawcza oraz terapeutyczna poprzez sztukę. 
6. Propagowanie tolerancji, szerzenie wielokulturowości oraz działania na rzecz ochrony praw 
człowieka i obywatela. 
7. Prowadzenie działalności prospołecznej przy szczególnym uwzględnieniu środowisk 
zagrożonych patologiami społecznymi, środowisk defaworyzowanych, grup dysfunkcyjnych 
oraz osób zagrożonych marginalizacją. 
8. Działania na rzecz swobodnego dostępu do edukacji i informacji kulturalnej niezbędnej dla 
rozwoju społeczeństwa. 
9. Działania na rzecz ochrony środowiska. 
 
§14  
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez: 
1. Produkcję, promocję i realizację spektakli teatralnych. 
2. Przygotowywanie, promocja i organizacja występów, widowisk, wystaw, happeningów, 
koncertów, akcji i innych działań artystycznych związanych z różnymi dziedzinami sztuki oraz 
ich nieodpłatną lub odpłatną prezentację. 
3. Organizowanie festiwali, wykładów i szkoleń 
4. Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych ( teatralnych, sztuk wizualnych, 
tanecznych, muzycznych) i terapeutycznych - terapia poprzez sztukę. 



5. Realizacja projektów łączących w sobie różne dziedziny aktywności artystycznej: teatr, 
sztuki wizualne, taniec, muzykę. 
6. Podejmowanie współpracy z organizacjami (w tym pozarządowymi) i instytucjami 
kulturalnymi z kraju i z zagranicy.  
7. Organizowanie wymiany kulturalnej i współpracy artystycznej z innymi narodowościami i 
kulturami.  
8. Stworzenie siedziby umożliwiającej pełniejszą realizację celów statutowych Stowarzyszenia.  
9. Prowadzenie (z uwzględnieniem internetu ) działalności wydawniczej, informacyjno - 
promocyjnej, edukacyjno - szkoleniowej i naukowej. 
10. Pobudzenie i wspieranie aktywności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. 
11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 
12. Dokumentację naukową dóbr kultury jako jeden ze sposobów ochrony światowego 
dziedzictwa kulturalnego. 
13. Dokumentacja własnej działalności. 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 
 

§15 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być: 

       a. osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie – jako członkowie zwykli, 
  b. osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę –  
   jako członkowie wspierający, 

       c. osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo – jako członkowie honorowi. 
2. Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, odnosić się to będzie do członka zwykłego. 
 
§16 
1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest: 

a. deklaracja pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia, 
b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze 
uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu 
wpisowego w wysokości kwartalnej składki członkowskiej. 
3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie. 
 
§17 
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie  
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie 
Stowarzyszenia, 
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, 

      c. śmierci członka. 
2.  Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie: 

      a. rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia, 



b. nie uiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy. 
3.  Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa, na mocy uchwały Zarządu 

zapadłej większością 2/3 głosów. 
4. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków. 
5. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne 

Zebranie Członków na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów. 
 

 
§18            
1. Członek Stowarzyszenia posiada prawo do: 

 a. uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich, 
 b. biernego i czynnego prawa wyborczego, 

c. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań, 
d. występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia, 
e. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 
zgodnych z jego celami statutowymi. 

2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności: 
a. współdziałanie w realizacji celów i zadań, 
b. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, 
c. terminowego płacenia składek członkowskich, 
d. prezentowanie przed władzami Stowarzyszenia treści i założeń realizacyjnych 
własnych projektów ( o ile występuje o dofinansowanie lub inną pomoc do instytucji 
zewnętrznych jako członek Stowarzyszenia i używając jego nazwy),              
e. dbanie o mienie Stowarzyszenia. 

 
§ 19 
1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenie stałej 
bezinteresownej pomocy na jego rzecz. 
2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po                                       
podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej. 
3. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem 
doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków. 
 
§ 20 
1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących 
zasług w obszarze aktywności Stowarzyszenia. 
2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego i uprawnień z tego wynikających 
podejmuje Walne Zebranie Członków, na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ IV 
 

Władze  
 
 

§ 21 
1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy: 

   a. Walne Zebranie Członków, 
  b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna. 
2. Organy wymienione w ust. 1  litera b, c są wybieralne i mają kadencyjny charakter. 
3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2, trwa 3 lata i wygasa z chwilą 
przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności. 
4. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, pełnią swoją funkcję do czasu objęcia tych 
funkcji przez osoby nowo powołane. 
 

§ 22 
1. Organy wymienione w § 23 ust. 1 litera a, b, c mają charakter kolegialny. 
2. Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał, zaś decyzje organu 
jednoosobowego są podejmowane w formie postanowień. 
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności 
większej niż połowy statutowo określonej liczby ich członków. 

 
§ 23 
1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia o charakterze 
przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących. 
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni 
Stowarzyszenia. 
3. Powiadomienie członków powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed dniem 
Walnego Zebrania Członków. 
 

§ 24 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być: 

a. zwykłe, 
  b. nadzwyczajne. 
2. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes w ciągu pierwszego kwartału każdego 
roku kalendarzowego. 
3. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał 
przez Walne Zebranie Członków, Prezes zwołuje je  ponownie w terminie nie dłuższym niż 2 
tygodnie. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, zwołuje Prezes na pisemny wniosek Zarządu lub 
1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od jego otrzymania. 
 

§ 25 
1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

a.  rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych 
organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich 
kadencji, 
 b. wybieranie Prezesa i członków innych organów Stowarzyszenia na następną 
kadencję lub ich odwoływanie przed upływem kadencji, 



c. zatwierdzanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez 
Prezesa, 
d. coroczne ustalenie wysokości składek członkowskich,                                                                                                                                                                                                                                           
e. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego, 
f. uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian. 

 
§ 26 
1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym  Stowarzyszenia. 
2. Zarząd składa się z 3 osób: 

 a. Prezesa, 
    b. Sekretarza, 
    c. Skarbnika. 

3. Prezesa oraz członków Zarządu  powołuje i odwołuje Walne Zebranie  Członków. 
4. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, powołuje on na najbliższym 
posiedzeniu członka dodatkowego. 
 

§ 27 
1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze 
Statutu.  
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. koordynacja działań Stowarzyszenia, 
b. udzielanie Prezesowi upoważnienia do dokonywania,  zastrzeżonych z uwagi na 
wartość zobowiązania, czynności prawnych, 
c. udzielenie Prezesowi upoważnienia na podpisanie dokumentu o przystąpieniu 
Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, 
d. sporządzenie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych, 
e. sporządzenie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności, 
f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
g. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i  
ruchomego. 
    

§ 28 
1. Zarząd  podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych. 
2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż 3 miesiące. 
Natomiast posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje na wniosek Zarządu. 
3. Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich 
członków z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne 
mogą być zwołane z wyprzedzeniem 1 – dniowym. 
 

§ 29  
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 
Prezesa i Skarbnika łącznie. 
2. Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie działalności Stowarzyszenia oraz 
kierowanie nią pomiędzy posiedzeniami Zarządu. 
3. Do zadań Prezesa należy w szczególności: 

a. dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania 
Stowarzyszenia, 
b. zatrudnianie pracowników na umowę o pracę, umowę o dzieło lub 
umowę zlecenie, 
c. kierowanie pracami biura Stowarzyszenia. 



4. Prezes podejmuje jednoosobowo decyzje, we wszystkich sprawach, nie zastrzeżonych do 
kompetencji innych organów. 
6. Prezes w uzasadnionych przypadkach może scedować zakres swoich obowiązków na innego 
członka zarządu. 
 
§ 30 
1. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków na okres kadencji. 
2. Prezes może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie kadencji za zgodą Walnego 
Zebrania Członków wyrażoną uchwałą. 
3. Walne Zebranie Członków, po wyrażeniu zgody na rezygnację przez dotychczasowego 
Prezesa, wybiera na tym samym posiedzeniu nowego Prezesa. 
4. Walne Zebranie Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 
2/3 głosów, działając na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 
5. W szczególnych przypadkach Prezes może zostać zawieszony w swych funkcjach na mocy 
jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej, do czasu najbliższego Walnego Zebrania 
Członków. 
6. W przypadku zawieszenia Prezesa Walne Zgromadzenie Członków 
zwołuje Komisja Rewizyjna w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawieszenia. 
 
§ 31 
1. Komisja Rewizyjna jest 3 – osobowym organem kontroli wewnętrznej i nadzoru, 
powołanym przez Walne Zebranie Członków. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego, pełnić funkcji Prezesa, ani                                
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia, 

 b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
c. mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych   
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8  
ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001r.  Nr 85, poz.  924 i Nr 154, 
poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz.391 i Nr 60, poz. 535). 

3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli 
 działalności finansowej Stowarzyszenia. 
4. Komisja Rewizyjna bada również: 
 a. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, 
 b. poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jego 

         jednostek organizacyjnych. 
5.  Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje się w  ciągu 14 dni od jej 
powołania. 
6. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona 
przewodniczącego oraz przyjmują program pracy. 
 

§ 32 
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 1 raz w ciągu  roku, a zwoływane 
są przez Przewodniczącego.  
2. Dla wykonywania swych zadań członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp,  
w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia. 
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej 
działalności. 



4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych,  
Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania Członków.  
 
 
 
 

         ROZDZIAŁ V 
 

           Majątek 
 
 

§ 33 
1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa 
    niematerialne, otrzymane lub nabyte do korzystania. 
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 

a. pracy członków Stowarzyszenia, 
b. okresowych i jednorazowych składek członkowskich, 
c. darowizn, spadków i zapisów, 
d. subwencji, dotacji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, zlecenia usług,  
grantów, 
e. zbiórek publicznych, 
f. działalności statutowej Stowarzyszenia, 
g. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu  
Stowarzyszenia, 

3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizacje celów Stowarzyszenia oraz  na 
pokrycie  jego niezbędnych kosztów. 
 

§ 34 
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. 
2. Zabrania się Zarządowi: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych organizacji    w 
stosunku do ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

 b. przekazywania ich 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. wykorzystywania 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 ze statutowego celu 
organizacji albo podmiotu o którym mowa w art. 3 ust 3, 
d. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich. 

 



ROZDZIAŁ VI 
 

       Przepisy  końcowe  
 

 
§ 35 

Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem oraz 
zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 
ważnie oddanych głosów, w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków 
Stowarzyszenia. 
 

§ 36 
1. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa: 

a. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, 
b. skład Komisji Likwidacyjnej, 
c. podstawowe zasady likwidacji. 

 

§ 37   
Stowarzyszenie może łączyć się z innymi stowarzyszeniami lub wchodzić w związki 
stowarzyszeń. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeśli 
miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu. Decyzję w tej kwestii podejmuje 
Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów. 
 

§ 38    
Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu. Organem 
uprawnionym  do dokonania zmian wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków, które 
podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej 
inicjatywy większością 2/3 głosów. 
 
   
 

 
 
 


