Statut Stowarzyszenia
Inny Rytm
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Stowarzyszenie nosi nazwę INNY RYTM i zwane jest w dalszej części
Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołane na czas nieokreślony.
4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
5. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o
podobnym profilu działania.
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i
międzynarodowymi organizacjami i instytucjami.
7.

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami (może używać logo, pieczęci i oznak zatwierdzonych przez Zarząd zgodnie
z właściwymi przepisami).

8. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do
prowadzenia swych spraw statutowych i organizacyjnych może zatrudniać
etatowych pracowników.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
1.

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
a. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów propagujących wychowanie
w zdrowiu fizycznym i psychicznym, w oparciu o współczesne badania
naukowe oraz odwieczne tradycje tyczące się samorozwoju.
b. Wypracowanie innowacyjnych form dbania o zdrowie, fizyczne i psychiczne,
uczestnictwa w działaniach wspólnotowych, w kulturze i naturze oraz
kultywowania tradycji.
c.

Prowadzenie badań i wdrożeń naukowych z zakresu nauk przyrodniczych,
społecznych i humanistycznych służących zrównoważonemu i twórczemu
życiu.

d. Podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie możliwości rozwoju
wewnętrznego, kulturalnego, naukowego i duchowego dzieci, młodzieży, osób
dorosłych i starszych.
e.

Tworzenie warunków do pracy twórczej i artystycznej, poszukiwań w
obszarze kultury, kultywowania tradycji, społecznej współpracy, duchowości
oraz rozwoju osobowości.

f.

Podejmowanie działań na rzecz:
i.

wspólnotowości i harmonii obejmujących stosunki społeczne i
środowisko naturalne,

ii.

równego statusu kobiet i mężczyzn,

iii.

wyrównywanie szans ludności z obszarów wiejskich i miejskich,– osób
niepełnosprawnych,

iv.

mniejszości narodowych,

v.

kultywowana dialogu kultur,

vi.
g.

ochrony dziedzictwa i tradycji: lokalnej, narodowej i światowej.

Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych
celach w Polsce i za granicą: z administracją publiczną, sektorem
państwowym, gospodarczym i przedsiębiorstwami oraz organizacjami
pozarządowymi.

2. Realizacja celów Stowarzyszenia nastąpi przez:

a. Organizowanie, inspirowanie i wspieranie działalności prozdrowotnej,
naukowej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, wychowawczej, ekologicznej,
prospołecznej, proeuropejskiej.
b. Organizowanie: kursów, warsztatów, seminariów, konferencji, konkursów,
badań naukowych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych, także
w wymiarze międzynarodowym, zgodnie z celami Stowarzyszenia
c.

Organizacja festiwali, koncertów, spektakli i innych form twórczości
artystycznej.

d. Inicjowanie działalności wydawniczej.
e.

Współudział w programowaniu działalności oraz udzielanie pomocy
placówkom i organizacjom podejmującym inicjatywy prozdrowotne,
proedukacyjne, pro kulturalne, proekologiczne, proeuropejskie, prospołeczne
i integracyjne.

f.

Promowanie nowoczesnych metod wychowania i kształcenia.

g.

Poradnictwo i konsultacje.

h. Prowadzenie działalności integrującej oraz samokształcenie członków
Stowarzyszenia.
i.

Inne

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i gospodarczą.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
1.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, gotowa brać udział w pracach
Stowarzyszenia.
3. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie oświadczenia woli w formie deklaracji
członkowskiej do Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która w szczególny sposób
zasłużyła się na rzecz Stowarzyszenia. Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia
przyznaje się decyzją Zarządu.
5. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a. uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
b. wybierania i kandydowania do władz Stowarzyszenia.
6. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani do:
a. przestrzegania postanowień statutu i uchwalania na jego podstawie
regulaminów oraz postanowień Walnego Zgromadzenia,
b. dbanie o dobre imię i majątek Stowarzyszenia.
7.

Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:
a. uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
b. wybierania i kandydowania do władz Stowarzyszenia,
c.

uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.

8. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są obowiązani do:
a. przestrzegania postanowień statut i uchwalania na jego podstawie
regulaminów oraz postanowień Walnego Zgromadzenia,
b. dbanie o dobre imię i majątek Stowarzyszenia.
9.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
a. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b. wykluczenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia lub Walnego Zgromadzenia ze
względu na nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał Walnego
Zgromadzenia; od tej decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do
Walnego Zgromadzenia.

10. Członkom, jak i władzom Stowarzyszenia zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w 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, zwanej 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.UoPPiW,

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c.

Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata. Władze Stowarzyszenia obowiązane są
działać po upływie ich kadencji do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych
władz, lecz nie dłużej niż dziewięć miesięcy po upływie kadencji.
3. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W
drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę bez względu na
liczbę obecnych.
4. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może mieć
charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako
sprawozdawcze, co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
członków pisemnie na 14 dni przed terminem.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w razie ważnej
potrzeby uchwałą Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia,
b. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
c.

uchwalanie zmian statutu,

d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f.

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków,

g.

ustanawianie składek członkowskich.

6. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób w tym Prezesa i 2 Wice Prezesów. Zarząd
wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesów i ustala podział obowiązków
pomiędzy wszystkich członków Zarządu.
7.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa nie rzadziej niż raz w roku.

8. Do kompetencji Zarządu należy:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
b. kierowanie pracami Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i
uchwałami Walnego Zgromadzenia,
c.

zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

d. dysponowanie majątkiem i uchwalanie planów działalności.
9.

Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, wybiera spośród siebie
Przewodniczącego. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.

10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, w szczególności
finansowej, badanie jej celowości,
b. wnioskowanie do Zarządu o sprawozdania z działalności i ewentualne
wyjaśnienia,
c.

występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia,

d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności oraz wniosków
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania
kadencji, organy te dokonują uzupełnienia składu w drodze kooptacji, podejmując w
tym celu stosowną uchwałę. Liczba wybranych w drodze kooptacji członków Zarządu
nie może przekroczyć połowy składu danego organu.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
1.

Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje środki z:
a. składek członkowskich,
b. działalności gospodarczej,
c.

dochodów ze swojego majątku,

d. otrzymanych dotacji, grantów, darowizn, zapisów, spadków,
e.

ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych

f.

i innych.

2. Mienie nabyte ze środków określonych powyżej stanowi majątek Stowarzyszenia.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Do rozporządzania
majątkiem, zaciągania zobowiązań lub dokonania innej czynności prawnej wymagane
jest oświadczenie woli złożone przez jednego członka Zarządu.
3. Do podpisywania umów z Zarządem stowarzyszenia upoważniony jest każdorazowo
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub internet
b. 58.11.Z - Wydawanie książek
c.

58.13.Z - Wydawanie gazet

d. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
e.

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

f.

59.11.Z - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi

g.

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

h. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
i.

72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych

j.

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych

k. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
l.

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

m. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
n. 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
o. 86.90.D - Działalność paramedyczna
p. 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
2. Dochód uzyskany w ramach działalności gospodarczej w całości przeznaczony będzie
na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

Rozdział VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE
STOWARZYSZENIA
1.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy
uprawnionych. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają zapisy Prawa
o Stowarzyszeniach.

