
Statut stowarzyszenia AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

Działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach  

(Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z p. zm.) oraz niniejszego statutu. 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę AKADEMIA UMIEJETNOŚCI w dalszych postanowieniach statutu zwane 

Stowarzyszeniem lub Akademią działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami). 

§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.  

§3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Łódź.  

§4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym 

samym lub podobnym profilu działania.  

§5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy członków stowarzyszenia.  

§6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.  

§7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

§8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 

 

Rozdział 2. Cele i formy działania Stowarzyszenia  
 

§9. Celem Stowarzyszenia jest: 

1)  działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc, wsparcie oraz tworzenie 

optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży (dzieci niepełnosprawne, średnio zdolne i wybitnie 

uzdolnione) oraz osób dorosłych, starszych; 

2) usunięto; 

3)  kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych środowiska podopiecznych stowarzyszenia; 

4) inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie podopiecznych stowarzyszenia; 

5) pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego  

i materialnego stowarzyszenia poprzez wydawnictwa, publikacje i inne formy działań; 

6) propagowanie zdrowego stylu życia; 

7) działania dobroczynne na rzecz: dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych, osób samotnych i 

starszych oraz integracja tych działań; 

8) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności przeciwko 

uzależnieniom; 

9) pobudzanie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych, promocja i popieranie kultury ekologicznej; 

10) Popularyzowanie, prowadzenie informacji i edukacji europejskiej wśród dzieci i dorosłych oraz 

aktywizowanie i kształcenie różnych środowisk do działań na rzecz integracji europejskiej w Polsce i poza 

jej granicami; 

11) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

12) pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia; 

13) promocja i prezentacja współczesnych trendów i tendencji w polskiej i światowej kulturze; 

14) podniesienie standardu edukacyjnego zajęć nieformalnych na terenie placówek oświatowych i 

pozaoświatowych; 

15) propagowanie edukacji i komunikacji medialnej oraz nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych; 

16) tworzenie warunków do rozwoju oraz promocja literatury, czytelnictwa i czasopiśmiennictwa; 

17) popularyzacja historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej za granicą, szczególnie w 

ośrodkach polonijnych; 

18) propagowanie i rozwój turystyki kulturalnej; 

19) kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski poza jej granicami; 

20) edukacja w zakresie kształtowania i utrwalania postaw patriotycznych w środowiskach polonijnych. 

  

§10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  



1) organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć zaspokajających różne potrzeby podopiecznych  

ze szczególnym uwzględnieniem zajęć  wspierających, oraz stymulujących rozwój fizyczny  

i umysłowy; 

2) inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji rówieśniczej i międzynarodowej; 

3) podejmowanie działań przy współpracy z rodzicami na rzecz rozwiązywania problemów dzieci  

i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

4) rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez szkolenia, konferencje, eventy, platformę zdanego 

nauczania dedykowane dzieciom, młodzieży osobom dorosłym w tym również bezrobotnym 

5) wspieranie moralne,  rzeczowe i materialne rodzin ubogich i patologicznych, dożywianie 

podopiecznych; 

6) organizowanie zbiórek materialnych i rzeczowych na rzecz potrzebujących; 

7) poszukiwanie osób i instytucji wspierających materialnie i rzeczowo działalność statutową 

stowarzyszenia; 

8) fundowanie stypendiów dla osób działających zgodnie ze statutem AU; 

9) inspirowanie działalności sportowej wśród podopiecznych, organizowanie imprez sportowych; 

10) organizowanie wydarzeń i działań artystycznych, festiwali, przeglądów i konkursów wiedzy i 

umiejętności spektakli, występów, koncertów, prezentacji sztuki o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym, prezentujących wszystkie dziedziny polskiej i światowej kultury dla odbiorców w 

różnych grupach wiekowych;  

11) prowadzenie ośrodka edukacyjnego, świetlicy środowiskowej, ośrodka pomocy dla podopiecznych; 

12) wyróżnianie poprzez nadawanie tytułów, certyfikatów, nagród, dyplomów, statuetek podmiotom i 

osobom współpracującym ze stowarzyszeniem; 

13) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, wyjazdów, kolonii, obozów letnich i zimowych 

oraz innych imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych;  

14) prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki, zdrowego trybu życia, edukacji ekologicznej; 

15) realizowanie projektów ministerialnych i unijnych  zgodnie z założonymi celami stowarzyszenia; 

16) współpraca z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi; 

17) wspieranie społecznej aktywności obywateli; 

18) prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz stowarzyszenia, z której dochód jest przeznaczony 

wyłącznie do realizacji celów statutowych; 

19) organizowanie działalności wydawniczej; 

20) współdziałanie z administracją państwowa i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, 

wyznaniowymi, prywatnymi i środkami masowego przekazu oraz instytucjami zagranicznymi w celu 

propagowania i realizacji celów stowarzyszenia; 

21) przedsięwzięcia mające na celu zachowanie, popularyzację i promocję twórców teatru i sztuk 

scenicznych, kompozytorów, reżyserów i aktorów; 

22) projekty dotyczące promocji dokonań na rzecz ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego; 

23) realizacja współpracy i wymiany kulturowej (konkursy, warsztaty, tournee). 

 

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków 

 

§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie 

członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 12. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

§ 13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: złoży deklarację 

członkowską. 

§ 14. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu 

Stowarzyszenia. 

§ 15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

§ 16. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu 

Stowarzyszenia. 

§ 17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

§ 18. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 3 członków Stowarzyszenia. 

§ 19. Członkowie zwyczajni mają prawo: 



1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia; 

§ 20. Członkowie zwyczajny mają obowiązek: 

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

3. regularnego opłacania składek; 

§ 21. 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. 

§ 22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania 

statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 24.Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka 

oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne 

Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i 

nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach 

Stowarzyszenia, z powodu nie płacenia składek za okres roku, na pisemny wniosek 2 członków Stowarzyszenia 

z w/w powodów, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu 

§ 25. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczną. 

 

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia 

 

§ 26. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. 

§ 27. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 

§ 28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 29.1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie 

wspierający, członkowie honorowi z głosem doradczym. 

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 30. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. 

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed 

terminem zebrania. 

§ 31. Walne Zgromadzenie 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. 

§ 32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest 

jawne. 

§ 33. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

1.uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia; 

2.uchwalanie zmian statutu; 

3.wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej; 

4.udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

5.rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

6.uchwalanie Regulaminu Zarządu; 

7.uchwalanie budżetu; 

8.uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia; 

9.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 

10.rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze; 

11.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

12.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 



13.podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady; 

14. usunięto. 

§ 34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w dwuosobowym składzie (składanie 

oświadczeń woli innych niż majątkowe). 

§ 35. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców , skarbnika, sekretarza.  

§ 36.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

§ 37. Do właściwości Zarządu należy: 

1.realizacja celów Stowarzyszenia; 

2.wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

3.sporządzanie planów pracy i budżetu; 

4. usunięto; 

5. usunięto. 

6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  

6A. gdzie w przypadku składania oświadczeń woli do reprezentacji wystarczą dwie osoby reprezentujące 

zarząd; jedna to prezes stowarzyszenia, druga - jeden z wiceprezesów; 

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej; 

9. przyjmowanie i skreślanie członków; 

10.usunięto. 

§ 38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola 

przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 39. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza. 

§ 40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola działalności Stowarzyszenia; 

2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków; 

3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu; 

4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 

5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków; 

§ 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 5. Majątek i fundusze 

 

§ 42. Majątek Stowarzyszenia powstaje 

1.ze składek członkowskich;  

2.z darowizn, spadków, zapisów; 

3.dochodów z własnej działalności statutowej; 

4.dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia; 

5.dotacji i ofiarności publicznej; 

6.Wysokość minimalnej składki uiszczanej przez członków stowarzyszenia (składki członkowskiej) ustalana 

jest na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym; 

7. Członkowie stowarzyszenia mogą być zwolnieni ze składki w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej lub 

innych spraw rzeczowo umotywowanych; 

8. Stowarzyszenie może przeznaczyć część dochodów na rzecz osób indywidualnych lub placówek 

budżetowych zwracających się o pomoc lub współpracujących ze stowarzyszeniem. 

§ 43.  Usunięto. 

§ 44.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 45.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego Członków. 

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe 

 

§ 46.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 



§ 47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§ 48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach. 


