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STATUT 

 
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MUZEUM W PRZEWORSKU 

 
Rozdział I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
 
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku - zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na 

podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 
79 poz. 855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

 
2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2,   
     37-200 Przeworsk. 
 

§2 
  
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wspomagającą realizację jego 
statutowych zadań w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na 
realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.  

 
§3 

 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 
 

§4 
 
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej 
autonomii. 
 

§5 
 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. 
 
 

§6 
 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem miasta Przeworska i powiatu przeworskiego. 
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie, może prowadzić działania poza granicami 

kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia 

swoich działań może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym  podmiotom. 
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Rozdział II. 
CELE STOWARZYSZENIA  I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 
§7 

 
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, wspieranie i pomoc                          
w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych, edukacyjno-kulturalnych w zakresie: 

1. ożywienia kulturalnego mieszkańców Przeworska i powiatu przeworskiego; 
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
3. wspierania inicjatyw społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych; 
4. ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne                

wykorzystywanie zasobów przyrody; 
4. promowania i upowszechniania kultury i dziedzictwa regionu;  
5. kontaktów i współpracy międzynarodowej, zwłaszcza organizowania wymiany  kulturalnej; 
6. ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego; 
7. wspierania działalności Muzeum w Przeworsku; 
9.  działalności na rzecz środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

10.  działania na rzecz turystyki i promocji regionu. 
§8 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. organizowanie warsztatów twórczych, spotkań tematycznych dla dzieci, młodzieży, i osób   
dorosłych; 

b. organizowanie imprez kulturalnych, również o charakterze masowym typu: konkursy,    
koncerty, wystawy, instalacje plastyczne, spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
spotkania autorskie; 

c. wydawanie książek i czasopism; 
d. współtworzenie różnego rodzaju projektów społeczno-kulturalnych ze społecznościami     

lokalnymi; 
e. pomoc i angażowanie się w ciekawe i wartościowe inicjatywy społeczno-kulturalne; 
f. integrowanie lokalnych społeczności oraz środowisk twórczych; 
g. organizowanie warsztatów, spotkań dyskusyjnych z różnych dziedzin kultury, sztuki 

i edukacji; 
h.  współpraca z instytucjami i organami administracji publicznej. 
 
 

Rozdział III. 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 
§9 

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

członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. zwyczajnych 
b. wspierających 
c. honorowych 
 

 



 3 

§ 10 
 
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną  
    deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch 

miesięcy od daty złożenia deklaracji. 
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu 

podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład    

w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
8. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na 

wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 
 

§11 
 
1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o 

przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto: 
    a. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, 

  b. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis              
      z  właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.  

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej 
decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego. 

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 
Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w 
terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. 

 
§12 

 
Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia 
b. uczestniczenia w spotkaniach i  imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie 
c. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia 
d.  zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego     

działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia. 
 

§ 13 
 
Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a. brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie 
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków 
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 
d. regularnie opłacać składki członkowskie. 

§14 
 
1. 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. 
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2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
 

§15 
 
Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 
Zarządu 

b. wykluczenia przez Zarząd: 
- z powodu postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub 
godzi w jego dobre imię 
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 
zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące 
- śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez członka 
wspierającego 
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

 
Rozdział IV. 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§16 
Organami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków 
b. Zarząd Stowarzyszenia 
c. Komisja Rewizyjna 

§17 
 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 

3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania, którego dokonują pozostali 
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie nie można powołać nie więcej niż 
połowę składu.  

4. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 
 

§18 

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile statut 
nie stanowi inaczej. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej  
połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte 
odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych. 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
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§19 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz       
w roku kalendarzowym. 

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania 
przynajmniej na 14 dni przed jego terminem. 

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 
członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, 
termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia 
wniosku. 

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd 
obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty. 

 
§20 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

a. wybór prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza 
b.  wybór członków Komisji rewizyjnej, 
c. uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany, 
d. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, 
e. uchwalanie  głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,, 
f. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia 
g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz  Stowarzyszenia, 
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej 

kadencji, 
i. udzielanie, po uprzednim wysłuchaniu wniosków Komisji rewizyjnej absolutorium 

ustępującemu Zarządowi 
j. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia 
k. ustalanie wysokości składek członkowskich 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
§21 

 
1. Zarząd Stowarzyszenia jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia 

zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2.  Zarząd składa się z 4 członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes lub 

wskazany członek Zarządu. 
4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych     

w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest łącznie: Prezes Zarządu i Skarbnik. 

§22 

 
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności : 
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a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem   
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania, 
c. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia 
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej 
e. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia 
f. zwoływanie Walnego Zebrania 

KOMISJA REWIZYJNA 
 

§23 
 
1. Komisja rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia 
2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu Komisji. 
3. Posiedzenia Komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. 
4  Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy: 
a. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
b. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia 
c. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków 
d. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego  

bezczynności 
e. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
f.  prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich 
5.  Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby: 
a. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we    

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  
6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie    

okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną 
rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy. 

§ 24 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie,  mają prawo uczestnictwa 
z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 

Rozdział V 

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 25 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą 
wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

2. Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są: 
     a. wpływy ze składek członkowskich i  darowizny,  
     b. zapisy i spadki oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej,  
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    c. środki otrzymane od sponsorów, 

   d. dotacje, subwencja, udziały, lokaty  
   e. dochody ze zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie 
3. Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej:   
- prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych; 
- prowadzenie usług kserograficznych; 
- sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych; 
- organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych i sportowych,  
- koncertów i przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach     

własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych; 
 - prowadzenie działalności impresaryjnej, promocyjnej i marketingowej; 
 - świadczenie innych usług i prowadzenie wspólnych działań z innymi podmiotami na zasadzie                     
współpracy stałej lub okresowej. 
 
4. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2 nie może kolidować z realizacją zadań    

statutowych. 

5. Wysokość i zasady wpłacania składek członkowskich ustali Walne Zebranie Członków. 

6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia, podejmuje Walne 
Zebranie Członków. 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26 

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie  
Członków na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

§ 27 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 
większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 
do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. W przypadku nie podjęcia takiej 
uchwały, majątek przechodzi na własność Muzeum w Przeworsku. 

Statut przyjęto uchwałą nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w 
Przeworsku w dnia 18. 09. 2013 r. 

 


