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STATUT  

STOWARZYSZENIA 

THE DROSHKOOV THEATRE 

z siedzibą w Zielonej Górze 

przyjęty w dniu 28 lutego 2020 r.  

TEKST JEDNOLITY 
załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2020 NZ z dnia 09.09.2020 r.  

 

§ 1 

 

1. Niniejszy statut ustanawia się dla wypełnienia wymogów wynikających z przepisów 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 

z późn. zm.), zwanej dalej Prawem o Stowarzyszeniach.  

2. Stowarzyszeniu nadaje się nazwę „Stowarzyszenie The Droshkoov Theatre”. W 

dalszych postanowieniach niniejszego statutu jest ono zwane „Stowarzyszeniem”. 

3. Siedzibę Stowarzyszenia ustanawia się w Zielonej Górze (kod pocztowy: 65-001).  

4. W obrocie prawnym dopuszczalne jest posługiwanie się przez Stowarzyszenie skrótem 

jego nazwy, tj. „Stowarzyszenie TDT”. 

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  Dla 

właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa to dopuszcza. 

 

§ 2 

 

1. Celami działania Stowarzyszenia są:   

a) Upowszechnianie sztuki we wszelkich jej formach, ze szczególnym uwzględnieniem 

muzyki i sztuk wizualnych. 

b) Działalność na rzecz rozwoju zawodowej i amatorskiej twórczości artystycznej 

członków Stowarzyszenia i innych osób, w szczególności w ramach inicjatywy 

kulturalnej pt. „The Droshkoov Theatre”. 

c) Tworzenie i rozwijanie lokalnego środowiska artystycznego, zwłaszcza rozwijanie 

istniejącej inicjatywy kulturalnej „The Droshkoov Theatre”. 

d) Wspieranie artystów i działalności artystycznej w kraju i za granicą. 

e) Reprezentowanie swoich członków przed wszelkimi instytucjami, zrzeszeniami, 

związkami, wydawcami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, 

organami, przedsiębiorstwami,. 

f) Wymiana doświadczeń i współpraca z instytucjami o podobnych celach działania w 

kraju i za granicą. 

g) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez szeroko rozumiane działania 

edukacyjne i kulturalne. 
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h) Działania sprzyjające rozwojowi kultury i sztuki – na terenie działania 

Stowarzyszenia, zgodnie z § 1 ust. 5. 

2. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność (co może 

obejmować również działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego – w 

razie spełnienia warunków określonych w przepisach prawa) w formie:  

a) Wspierania i animowania działalności inicjatywy kulturalnej pt. „The Droshkoov 

Theatre” oraz ścisłej współpracy z jego kierownictwem.  

b) Organizacji wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, w tym koncertów, konkursów, 

występów, ekspozycji artystycznych i spotkań autorskich. 

c) Prowadzenia działań charytatywnych.  

d) Działalności wydawniczej i fonograficznej. 

e) Nawiązywania kontaktów artystycznych i pośredniczenia w ich nawiązywaniu. 

f) Promocji oraz wspierania sztuki a także wszelkich dokonań i zamierzeń artystów 

zawodowych oraz niezawodowych ze szczególnym uwzględnieniem członków 

Stowarzyszenia.  

g) Tworzenie galerii, pracowni, warsztatów i tym podobnych placówek.  

h) Prowadzenie działań artystycznych lub animacji na rzecz seniorów, dzieci i 

młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych. 

i) Prowadzenie strony internetowej i kanałów w mediach społecznościowych jako 

narzędzi promocji sztuki i inicjatyw Stowarzyszenia. 

j) Ustanawianie nagród i wszelkich form uhonorowania osobom zasłużonym dla 

kultury i sztuki oraz uczestniczącym w inicjatywach Stowarzyszenia. 

k) Pozyskiwanie środków na cele Stowarzyszenia poprzez działalność gospodarczą, 

współpracę z instytucjami publicznymi, w tym samorządami, organizacjami 

prywatnymi, a także sponsorami i mecenasami sztuki – w tym przedsiębiorcami. 

l) Wszelkie inne działania sprzyjające osiąganiu celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Dla realizacji celów określonych wyżej Stowarzyszenie może zarejestrować i prowadzić 

m.in. następującą działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD: 

a) wydawanie książek  58.11.Z, 

b) działalność związaną  z filmami, nagraniami wideo i programami    telewizyjnymi 

59.11.Z, 

c) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z, 

d) pozaszkolne formy edukacji   85.5, 

e) pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z  

f) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z 

g) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z 

h) artystyczną i literacką działalność twórczą 90.03.Z, 

i) działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z, 

j) działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z.  

4. Inne, niż ustalone w ust. 3 rodzaje działalności Stowarzyszenia – zgodne z celami 

Stowarzyszenia – może ustanowić Zarząd w stosownej uchwale.  
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§ 3 

 

1. Stowarzyszenie zawiązuje się na czas nieograniczony. Posiada ono osobowość prawną – 

po dokonaniu jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działa na podstawie 

przepisów Prawa o Stowarzyszeniach, innych przepisów prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej, oraz niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo i innych wyróżniających je znaków 

graficznych. Wzór pieczęci, logo i znaków graficznych ustala, zmienia bądź znosi 

Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

3. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o celach 

zbieżnych z celami działania Stowarzyszenia, określonymi w § 2 ust. 1 niniejszego 

statutu. 

 

§ 4 

 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków w formie 

umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.  

3. Osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie – w tym jego członkowie – mogą otrzymywać 

z tego tytułu wynagrodzenie, w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie swych 

funkcji, na warunkach i w wysokości ustalonych uchwałą Walnego Zebrania Członków.  

5. Stowarzyszenie może zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest 

przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych. 

 

§ 5 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne z zastrzeżeniem ust. 6.  

2. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych – są nimi założyciele Stowarzyszenia, 

podpisani pod niniejszym statutem, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 

3. Stowarzyszenie może posiadać członków wspierających – są nimi osoby, które zgłosiły 

akces do Stowarzyszenia po jego rejestracji i zostały zaakceptowane przez Zarząd; 

4. Stowarzyszenie może posiadać członków honorowych – są nimi osoby fizyczne 

szczególnie zasłużone dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, zawnioskowane 

–  za ich zgodą – przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub członków zarządu 

jako członkowie honorowi Stowarzyszenia a następnie przyjęci uchwałą Zarządu.  

5. Uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu: 

a) członek wspierający Stowarzyszenia może zyskać status członka zwyczajnego; 

b) może zostać nadane osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Stowarzyszenia 

członkostwo zwyczajne; 

6. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swych przedstawicieli. Może 

ona mieć status wyłącznie członka wspierającego Stowarzyszenia.  

7. Przyczyną utraty członkostwa wspierającego i honorowego może być: 
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a) brak realizacji obowiązków członka Stowarzyszenia; 

b) prawomocne skazanie za przestępstwo; 

c) popełnienie niegodnego czynu, naruszającego dobre imię Stowarzyszenia, lub 

istotnie godzącego w jego stosunki wewnętrzne.  

8. Przyczyną utraty członkostwa zwyczajnego może być: 

a) uporczywy (utrzymujący się mimo dwukrotnego pisemnego ostrzeżenia Zarządu) 

brak realizacji obowiązków członka Stowarzyszenia; 

b) prawomocne skazanie za przestępstwo; 

c) popełnienie niegodnego czynu, naruszającego dobre imię Stowarzyszenia, lub 

istotnie godzącego w jego stosunki wewnętrzne. 

d) rezygnacja członka 

9. Utrata członkostwa następuje na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zebrania 

Członków, z wyjątkiem rezygnacji, która nie wymaga dla swego zatwierdzenia tego 

typu procedury.  

10. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na wniosek Zarządu uchwałą Walnego 

Zebrania Członków większością co najmniej 3/5 głosów.  

 

 

§ 6 

 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków. 

c) zgłaszać Zarządowi wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia 

(Zarząd ma obowiązek rozpatrzyć je na najbliższym zebraniu, pod warunkiem ich 

zgłoszenia na minimum 3 dni przed jego datą). 

d) uzyskiwać od Zarządu w terminie do 7 dni od złożenia wniosku bieżące informacje 

o działalności Stowarzyszenia.   

e) korzystać z pomocy Stowarzyszenia w istotnych dla siebie sprawach. 

2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów, 

b) realizacji uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

d) wykazywania stałej inicjatywy i zgłaszania pomysłów sprzyjających rozwojowi 

Stowarzyszenia 

e) regularnego opłacania składek członkowskich – o ile obowiązek ich uiszczania 

zostanie ustanowiony. 

 

§ 7 

 

1. Członek wspierający ma prawo: 

a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, 

b) zgłaszać Zarządowi postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

c) uzyskiwać od Zarządu w terminie do 14 dni od złożenia wniosku bieżące informacje 

o działalności Stowarzyszenia.  
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d) uzyskać w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania jego 

wsparcia – jeśli takowego udzielił.  

2. Członek wspierający ma obowiązek: 

a) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.  

b) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

c) stałego wspierania Stowarzyszenia w jego działaniach statutowych, zwłaszcza na 

apel Zarządu.  

 

§ 8 

 

1. Członek honorowy ma prawo: 

a) zgłaszać postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

b) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.  

c) Uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  

2. Członek honorowy nie jest obowiązany do świadczeń materialnych na rzecz 

Stowarzyszenia. Wszelkie tego typu świadczenia może wnosić dobrowolnie.  

 

 

§ 9 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków – najwyższa władza Stowarzyszenia.  

oraz władze wybieralne: 

b) Zarząd  

2. Stowarzyszenie posiada organ kontroli wewnętrznej, o którym mowa w art. 11 ust. 3 

Prawa o stowarzyszeniach, tzn. Komisję Rewizyjną, opisaną w § 12 niniejszego statutu.  

3. Członkowie wybrani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą tę samą 

funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Z ograniczenia tego może 

zwolnić daną osobę Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną 3/5 głosów.  

4. Uchwały wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z 

zastrzeżeniem, że w razie równowagi decyduje głos kierującego danym organem 

(Zarządem lub Komisją Rewizyjną) – chyba że szczególne zapisy niniejszego statutu 

stanowią inaczej. Uchwały podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu 

uznaje się za ważne z chwilą podjęcia – treść uchwał może jednak przewidywać 

późniejsze ich wejście w życie.  

5. W razie, gdy skład władz wybieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie 

trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której 

dokonuje się w trybie właściwym dla powołania członka danego organu, z tym że 

kadencja powołanego w ten sposób członka organu jest zrównana co do terminu z 

kadencją pozostałych członków.  

 

 

§ 10 
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1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni posiadający po 1 

głosie stanowiącym. 

3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy. 

4. Walne Zebranie Członków może być mieć charakter zebrania zwyczajnego i 

nadzwyczajnego. 

5. Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na pół roku przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich 

członków zwyczajnych co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.  

6. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

7. Członkowie Stowarzyszenia mogą wykonywać swe prawa i obowiązki osobiście lub 

przez pełnomocników. Pełnomocnikiem Członka Stowarzyszenia może być inny jego 

członek.  

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszym statucie, w których 

wymagana jest większość kwalifikowana. Głosowanie jest jawne. 

9. Walne Zebranie Członków może być przeprowadzone w formie zdalnej – w tym za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czy w formie telekonferencji. 

Zdalnie można przeprowadzić także głosowania nad uchwałami Walnego Zebrania 

Członków, pod warunkiem zapewnienia przejrzystości tego typu procedury, oraz z 

wyjątkiem spraw, co do których przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

wymagają w sposób jednoznaczny zebrania z osobistym udziałem Członków lub ich 

pełnomocników.   

10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia, 

b) uchwalanie zmian niniejszego statutu, 

c) wybór i odwoływanie Prezesa zarządu Stowarzyszenia, członków zarządu, 

członków Komisji Rewizyjnej, 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 

g) ustanawianie obowiązku wpłacania składek członkowskich.  

h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia 

i jego władze, w trybie przewidzianym przez zapisy niniejszego statutu.  

k) ustalanie wszelkich zasad, dotyczących wynagradzania członków Zarządu za 

czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, 

l) wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach 

między Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi, 
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m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady – o ile taki 

obowiązek przewidują postanowienia niniejszego statutu lub przepisy bezwzględnie 

obowiązującego prawa. 

n) Wykonywanie innych, nie wymienionych w ppkt a)-m) czynności wskazanych w 

treści niniejszego Statutu i przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.  

11. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

12. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

 

§ 11 

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

2. W Zarządzie może zasiadać jedna lub więcej osób. Jeden z członków zarządu pełni 

funkcję prezesa, zaś pozostali – wiceprezesów zarządu. Członkowie zarządu wybierają 

spośród siebie skarbnika Stowarzyszenia, który zajmuje się pozyskiwaniem 

finansowania dla działań Stowarzyszenia w porozumieniu z pozostałymi członkami 

zarządu.   

3. Sposób reprezentowania Stowarzyszenia jest następujący: Prezes Zarządu może działać 

samodzielnie i reprezentować Stowarzyszenie jednoosobowo, w pełnym zakresie. 

Stowarzyszenie może być także reprezentowane przez dwóch Wiceprezesów Zarządu 

działających wspólnie. Wiceprezes Zarządu może reprezentować Stowarzyszenie 

jednoosobowo w następujących sytuacjach: 

a) Gdy jest jedynym członkiem Zarządu; 

b) Gdy Prezes Zarządu udzieli mu pełnomocnictwa – reprezentacja jest możliwa w 

zakresie określonym w treści ww. pełnomocnictwa.   

4. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością 

głosów, spośród osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Inicjatywa 

przedstawiania kandydatów do zarządu Walnemu Zebraniu Członków przysługuje 

każdemu członkowi zwyczajnemu, który może zgłosić również swoją kandydaturę.  

5. Prezes Zarządu ustanawia dodatkowe ciała statutowe i funkcje w Stowarzyszeniu oraz 

wskazuje kandydatury do nich: 

a) Radę programową TDT – będącą organem doradczym, analizującym i wskazującym 

kierunki rozwoju Stowarzyszenia i wspomagającym inicjatywę kulturalną pt. „The 

Droshkoov Theatre”. 

b) Sekretarza Stowarzyszenia – zajmującego się kwestiami organizacyjnymi (pod 

nadzorem Zarządu Stowarzyszenia), jak też prawnymi.  

6. Kandydaci do funkcji, o których mowa w punktach poprzedzających (ust. 5 a,b) 

wyrażają swoją akceptację lub jej brak bezpośrednio Prezesowi Zarządu. W razie 

akceptacji, powołanie nabiera mocy prawnej, w razie braku akceptacji, procedura 

wyboru zostaje powtórzona z innymi kandydaturami, aż do skutku. 
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7. Prezes Zarządu uchwałą wskazuje dokładny zakres obowiązków ciał statutowych/osób 

pełniących funkcje wskazane w ust. 5 a,b.   

8. Kadencja każdego z członków Zarządu trwa trzy lata.  

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział (na zaproszenie prezesa Zarządu) 

członkowie Komisji Rewizyjnej lub inni goście – jedynie z głosem doradczym.  

10. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone w formie zdalnej, pod warunkiem 

zapewnienia sprawnej wymiany informacji pomiędzy członkami Zarządu.   

11. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją – o ile prawo takie przyzna im Walne Zebranie Członków 

a oni wyrażą na to zgodę. 

12. Do kompetencji Zarządu poza innymi wskazanymi w niniejszym Statucie należy: 

a) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia, 

b) realizacja celów Stowarzyszenia, 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

d) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, 

g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

i) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, 

j) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenia i nadawanie statusu członka 

honorowego. 

k) Prowadzenie czynności zmierzających do wykreślenia członka ze Stowarzyszenia, 

w razie jego rezygnacji, oraz zaistnienia innych zdarzeń wynikających ze Statutu i 

przepisów prawa.  

l) Wykonywanie innych, nie wymienionych w ppkt a)-j) czynności wskazanych w 

treści niniejszego Statutu i przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.  

 

§ 12 

 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. Prowadzi 

ona swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie 

Członków. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej zostają powołani przez Walne Zebranie Członków 

spośród członków zwyczajnych. Wnioski w tej sprawie mogą składać poszczególni 

członkowie zwyczajni – mogą być proponowane własne kandydatury. 

3. Zakazuje się łączenia funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.   

4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków, z których jeden 

pełni funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej. W razie gdyby w gronie Komisji 

Rewizyjnej istniał wakat, pełni ona swą funkcję nadal, do czasu likwidacji wakatu.  

5. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.  

6. Komisja Rewizyjna może obradować i prowadzić głosowania w formie zdalnej.  
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7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola działalności Stowarzyszenia, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 

c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, 

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

 

§ 13 

 

1. Majątek Stowarzyszenia może powstać: 

a) ze składek członkowskich, jeśli zostanie ustanowiony obowiązek ich uiszczania.  

b) z darowizn, spadków, zapisów,  

c) z dochodów z własnej działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej – jeśli 

Stowarzyszenie ją podejmie, 

d) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem 

Stowarzyszenia,  

e) z finansowania zewnętrznego, w tym wszelkich dotacji i tym podobnych świadczeń, 

oraz ofiarności publicznej. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

§ 14 

 

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania 

Członków, podjętej większością 3/5 głosów przy obecności przynajmniej połowy 

członków zwyczajnych. Wniosek w tej sprawie może złożyć Zarząd lub członek 

zwyczajny – winien on zostać poddany pod głosowanie w terminie 14 dni.  

2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony zostanie na cel  określony w 

uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia. 

3. Walne Zebranie Członków powoła Komisję Likwidacyjną, która 

przeprowadzi  likwidację Stowarzyszenia. 

4. W sprawach likwidacji i rozwiązania Stowarzyszenia, nieuregulowanych w niniejszym 

paragrafie stosuje się przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.  

 

 

 

 

 

§ 15 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego statutu podejmuje Walne Zebranie Członków 

większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. Wniosek w powyższej sprawie (który winien zawierać załączony tekst 

proponowanej zmiany oraz projekt tekstu jednolitego statutu) może złożyć Zarząd lub 
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co najmniej trzech działających wspólnie członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

Wniosek winien być przegłosowany przez Walne Zebranie Członków w terminie 14 

dni od dnia jego złożenia do siedziby Stowarzyszenia.  

2. Wszelkie uchwały, decyzje i postanowienia władz Stowarzyszenia niezgodne z 

bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami niniejszego statutu, jak również 

bezwzględnie obowiązującymi normami prawnymi uznaje się za nieważne w chwili 

wydania.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym Prawa o 

Stowarzyszeniach. 

4. W razie, gdyby jakikolwiek zapis niniejszego Statutu był, lub stał się niezgodny z 

polskim prawem a Statut bez tego zapisu spełniałby wymogi prawa polskiego, Statut 

obowiązuje z pominięciem tego zapisu.  

 

 

Podpisano: 

Zarząd Stowarzyszenia The Droshkoov Theatre 

 

 


