STATUT STOWARZYSZENIA
GIGANCI INICJATYW TWÓRCZYCH

Rozdział I
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Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie nosi nazwę: Giganci Inicjatyw Twórczych, w dalszych postanowieniach
statutu zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, apolityczną i demokratyczną.
Siedzibą Stowarzyszenia są Otrębusy. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o tym samym lub podobnym
charakterze. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo
o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw, powierzać do
wykonania prace zlecone oraz powoływać biura.

Rozdział II
Cele i środki działania
1. Celem Stowarzyszenia są działania kulturalne, pobudzanie aktywności społecznej oraz
działalność na rzecz interesu publicznego, a szczególnie:
a. szeroko pojęta działalność edukacyjna,
b. promocja tradycji narodowej, pogłębianie świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej,
c. wspieranie twórców kultury i sztuki na poziomie narodowym i ponadnarodowym,
d. krzewienie pamięci historycznej,
e. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka,
f. budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
g. aktywizacja kulturalna lokalnych społeczności,
h. pogłębianie dialogu międzypokoleniowego,
i. uczestnictwo w procesie kształtowania kierunków kultury i sztuki,
j. aktywizacja kulturalna i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
k. działania na rzecz integracji lokalnej, narodowej i ponadnarodowej.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. działalność charytatywną,
b. animację wydarzeń kulturalnych,
c. organizację festiwali kulturalnych, spotkań, konferencji, dyskusji, sympozjów, debat,
klubów dyskusyjnych, konkursów w kraju i za granicą, projekcji filmowych,
koncertów, warsztatów, szkoleń, przedstawień teatralnych, happeningów, itp.
d. wydawanie książek, gazet, czasopism i innych periodyków o charakterze kulturalnym,
e. działalność związaną z produkcją nagrań audiowizualnych, fotografii, programów
telewizyjnych i audycji radiowych,
f. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi,
sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,

g. wzmacnianie stosunków i współpracę z Polonią i Polakami, znajdującymi się poza
granicami Polski,
h. stworzenie i prowadzenie lokalnej stacji radiowej,
i. dokumentację historii związanej ze sztuką, literaturą, kinematografią oraz
przedstawicielami kultury, środowisk naukowych i zasłużonych w zakresie
działalności społecznej,
j. udzielanie wsparcia inicjatywom, organizacjom oraz innym podmiotom o profilu
działania zbieżnym z celami niniejszego statutu,
k. badania i opracowania naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
l. finansowe, materialne i informacyjne wsparcie rodzin i osób w trudnej sytuacji
życiowej.
3. Stowarzyszenie w celu realizacji swoich celów statutowych może powoływać inne
organizacje.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
Członkowie zwyczajni
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni oraz małoletni powyżej 16 lat
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, w tym również nie mający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez powołanie kandydata przez Zarząd w drodze
uchwały.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. udziału w pracach Stowarzyszenia,
b. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
c. udziału w Walnym Zgromadzeniu,
d. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. czynnego popierania celów Stowarzyszenia i braniu udziału w wypełnianiu jego
zadań,
c. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek członkowskich.

Członkowie wspierający
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca
pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
3. Członkowie wspierający 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.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenia na wniosek pięciu
członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
Utrata członkostwa
1. Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje:
a. poprzez pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu,
b. poprzez wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami
Stowarzyszenia oraz działalność na szkodę Stowarzyszenia,
c. na skutek śmierci członka zwyczajnego, śmierci lub ustania osobowości prawnej
członka wspierającego.
d. ustanie członkostwa Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku uporczywego
uchylania się od opłacenia składki przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia
statutu stanowią inaczej.
4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji.
5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
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Walne Zgromadzenie Członków
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków uczestniczą:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej jeden raz w roku
przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do
wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez:
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a. Zarząd z jego inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają większością głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być
wyznaczony 30 minut później tego samego dnia – jego uchwały są ważne bez względu
na liczbę uczestników.
Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie Statutu.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji,
b. przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
c. udzielanie (po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej ) absolutorium ustępującemu
Zarządowi Stowarzyszenia,
d. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
e. ustalanie wysokości składek członkowskich,
f. wybór, powoływanie i odwoływanie Zarządu,
g. wybór, powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
h. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
k. przyjęcie sprawozdania finansowego.

Zarząd Stowarzyszenia
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków.
Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z 2 do 5 członków.
Zarząd na pierwszym po wyborach zebraniu konstytuuje się w taki sposób, że jednemu
z członków powierza pełnienie funkcji prezesa.
Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie przez członka oświadczenia, że nie był
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
Do kompetencji Zarządu należą:
a. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
b. kierowanie pracami Stowarzyszenia,
c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
d. tworzenie stanowisk funkcyjnych w Stowarzyszeniu, powoływanie i odwoływanie
osób je piastujących oraz określenie zakresu ich zadań i kompetencji,
e. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
f. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia,
g. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej niezależnym od Zarządu
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym
członkowie Komisji Rewizyjnej :
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nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków powołanych przez Walne Zgromadzenie.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej pracy Zarządu,
b. składanie wniosków w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia sprawozdań Zarządu
na Walnym Zgromadzeniu,
c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.
Członkowie Komisji mają prawo wglądu w dokumenty Stowarzyszenia oraz do uczestnictwa
w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów w obecności dwóch członków
Komisji.

Organy doradcze
1. Zarząd może powołać stałe lub okresowe komisje do realizacji poszczególnych zadań.
2. Skład komisji ustala Zarząd, który ustanawia również regulamin, na podstawie którego działa
komisja.
Zespoły robocze
1. Zarząd może powołać stałe lub okresowe zespoły robocze dla realizacji poszczególnych
zadań.
2. Skład zespołów ustala Zarząd, który ustanawia również regulamin, na podstawie którego
działa zespół.

Rozdział V
Majątek i fundusze
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. opłaty i składki członkowskie Członków Stowarzyszenia
b. darowizny, spadki, zapisy,
c. dotacje, zbiórki publiczne
d. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
e. środki z funduszy publicznych, granty, subwencje, kontrakty,
f. dochody z majątku Stowarzyszenia,
3. Całkowity dochód Stowarzyszenia jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
a. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Rok obrachunkowy Stowarzyszenia trwa od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego
grudnia, a w pierwszym roku od dnia zarejestrowania do trzydziestego pierwszego grudnia.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w
szczególności w sprawach majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu
Stowarzyszenia lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i postanowienia końcowe
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie członków większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.

