STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w dalszych postanowieniach
statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla promowania różnych
form tańca i aktywnego wypoczynku. Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Piliki. Terenem
działania jest Powiat i Gmina Bielsk Podlaski oraz cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci okrągłej z logo
i pieczęci podłużnej z nazwą i adresem na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
7. Celem Stowarzyszenia jest:
• Działalność kulturalno - oświatowa i rekreacyjno - sportowa na rzecz dzieci,
młodzieży i dorosłych powiatu bielskiego.
• Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich
adresowanej.
• Organizacja czasu wolnego najmłodszym mieszkańcom powiatu bielskiego.
• Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań.
• Ułatwienie bielskim dzieciom i młodzieży kontaktów z instytucjami i organizacjami
międzynarodowymi.
• Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
• Podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
• Organizowanie wyjazdów na turnieje i przeglądy tańca oraz letniego i zimowego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
• Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie
wśród ludzi młodych.
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•
•
•
•
•
•

Integrowanie lokalnej społeczności.
Działalność finansowa i rzeczowa na rzecz upowszechniania tańca i rekreacji
ruchowej.
Organizowanie czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym.
Promocja Podlasia i nazwy Bielsk Podlaski w kraju i za granicą.
Działania ekologiczne i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Ochrona dóbr kultury i tradycji.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
• Współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi w kraju i za
granicą.
• Organizowanie konkursów, przeglądów, festynów, turniejów tanecznych, imprez
rekreacyjnych, spotkań dyskusyjnych, zebrań, konferencji i obozów szkoleniowych,
• Organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na
organizowanie pomocy dzieciom i młodzieży.
• Zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów, strojów i wyposażenia
dodatkowego do tańca,
• Finansowanie budowy i remontów ścieżek rowerowo-spacerowych, hal sportowotanecznych.
• Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu
publicznym i kulturalnym.
• Organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych oraz
na turnieje taneczne w kraju i za granicą.
• Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
• Organizację i finansowanie wycieczek i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
• Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych.
• Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób
starszych.
• Włączanie lokalnego środowiska w akcje przez nas proponowane.
• Organizowanie spotkań miłośników tańca, tzw. wieczorki taneczne.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – PRAWA I OBOWIĄZKI
9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy,
którzy ukończyli 16 rok życia i którzy utożsamiają się z zasadami i programem
stowarzyszenia. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.
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11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która
złoży deklarację członkowską na piśmie zawierającą rekomendację dwóch członków
Stowarzyszenia.
12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.
17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
• biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
• korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
• udziału w zebraniach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
• prawo do korzystania nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy
Stowarzyszenia,
• zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
• prawo do posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
• prawo do korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
• brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
• przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
• regularnego opłacania składek.
• dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.
19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
> z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
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> z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
> z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
> na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
24. Władzami Stowarzyszenia są:
• Walne Zebranie Członków,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna.
25. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie może
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
27. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
29. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
30. 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 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
31. Uchwały Walnego Zebranie Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie Członków
nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest
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wymagana obecność połowy członków.
32. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
34. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym Prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa
i wiceprezesów wybiera Walne Zgromadzenie spośród swoich członków. Pierwszy skład
Zarządu zostanie powołany na zebraniu założycielskim i będzie 3 osobowy.
Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu oraz ma prawo do decydującego głosu w przypadku
równości głosów w zarządzie.
Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarząd.
35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
36. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
37. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza. Pierwszy skład Komisji zostanie powołany na zebraniu założycielskim i
będzie 3 osobowy.
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39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. bieżące kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania
Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach umów pomiędzy Stowarzyszeniem a
członkiem zarządu,
g. wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu.
40. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje
przewodniczący. Do ważności obrad, oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność
wszystkich członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną
większością głosów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w
posiedzeniach Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
41. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
42. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
• ze składek członkowskich,
• dochodów z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy
artystyczno - sportowe, itp.)
• darowizn,
• spadków, zapisów,
• dotacji i subwencji,
• ofiarności publicznej,
• z odsetek i dochodów z kapitału,
Stowarzyszenie prowadzi działalność w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
oraz cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową.
43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
• Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej
przekazane na to konto.
• Składki członkowskie powinny być wpłacane co rok, do końca pierwszego kwartału
danego roku przelewem/wpłatą na rachunek bankowy.
• Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w
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ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.
44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem
31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 roku.
45. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd w formie uchwały.
46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
ROZDZIAŁ VI
JEDNOSTKI TERENOWE
47. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
48. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
49. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za
pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w
regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
50. Zasady tworzenia
Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału
powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Struktura organizacyjna
1. Władze oddziału to:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
Walne Zebranie Członków Oddziału
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co
cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
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Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie
później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera się prezesa i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na trzy miesiące.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna Oddziału
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału
Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału
Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w
razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia
Postanowienia końcowe
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział
działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu
Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału
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kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć
także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w
działaniach Oddziału Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
51. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebrania Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich),
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego
Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego
Zebrania.
52. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
53. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
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