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STATUT 

Stowarzyszenia Paradoks 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Paradoks, zwane w dalszej części statutu: Paradoks 

lub Stowarzyszenie.  

§ 2 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 

Stowarzyszenia jest Miasto Poznań. 

 

§ 3 

 

Paradoks jest organizacją społeczną, która opiera działalność na pracy społecznej swoich 

 członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 

swoich członków. 

§ 4 

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem 

tych organizacji. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności 

pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku 

publicznego. 

 

 

Rozdział II 

Cel i przedmiot działania 

 

§ 5 

 

Podstawowym celem jest prowadzenie działalności w zakresie szeroko pojętej edukacji, w tym 

edukacji artystycznej, ze szczególnym naciskiem na działania twórcze w zakresie sztuk 

wizualnych, a także współudział w rozwijaniu, upowszechnianiu i pogłębianiu wychowania przez 

sztukę, pobudzanie twórczej aktywności zwłaszcza poprzez organizację i prowadzenie 

warsztatów twórczych, wykładów, prelekcji, plenerów, pokazów oraz wydarzeń artystycznych 

w tym festiwali, spektakli, koncertów, wystaw wraz z towarzyszącymi im działaniami 
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warsztatowymi i edukacyjnymi. Ważnym aspektem działalności stowarzyszenia jest 

organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. 

 

Rozdział III 

Zadania 

 

§ 6 

Zadania Stowarzyszenia są następujące: 

 

1. Organizowanie i prowadzanie dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych oraz osób 

w różnym wieku zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży z rodzin 

alkoholowych, dotkniętych przemocą, ubóstwem, osób z niepełnosprawnością: 

- warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki, w tym edukacji artystycznej 

w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych, tańca, teatru,  

- wykładów, spotkań autorskich, prelekcji i pokazów, 

- zajęć z języków obcych, 

- innych zajęć związanych z działalnością edukacyjną i szkoleniową, 

- zajęć związanych z popularyzacją aktywnych form spędzania wolnego czasu, w tym 

wzbudzanie zainteresowania grami planszowymi, modelarstwem, kulinariami,  

- działań mających na celu popularyzację sztuk wizualnych, 

- innych zajęć związanych z działalnością edukacyjną i szkoleniową. 

2. Doskonalenie praktyki edukacyjnej realizowanej w szkole i poza szkołą, działanie na rzecz 

podnoszenia udziału sztuki, w szczególności sztuk wizualnych w całokształcie procesów 

edukacyjnych, podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji 

artystycznej, 

3. Organizowanie współdziałania specjalistów w zakresie wychowania przez sztuki wizualne 

z innymi specjalistami, także spoza środowisk edukacyjnych, w tym ze środowiskami twórców, 

4. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi ośrodkami zajmującymi się 

podobną problematyką, 

5. Organizowanie spotkań, seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 

wymiana doświadczeń praktycznych i dyskusje o charakterze problemowym, 

6. Udział w kongresach i innych imprezach organizowanych przez to stowarzyszenie, 

7. Organizowanie i udział w wydarzeniach o charakterze artystycznym, takim jak wystawy 

sztuki, spektakle, pokazy filmowe i teatralne, 

8. Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz 

własnych, 
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9. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, poprzez np. prowadzenie wystaw, 

odczytów, spotkań, konferencji, 

10. Inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą, np. 

plenerów, półkolonii, kolonii, organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych i seniorów. 

11. Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie, opinii związanych z profilem działalności 

Stowarzyszenia, 

12. Prowadzenie działalności wydawniczej, 

13. Prowadzenie działalności szkoleniowej i warsztatowej dla profesjonalistów, nauczycieli, 

animatorów, edukatorów, a także współpraca z sektorem prywatnym, 

14. Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób prowadzących zajęcia, 

w tym osób tworzących stowarzyszenie, 

15. Pogłębianie studiów teoretycznych nad wychowawczym i społecznym znaczeniem sztuki 

i sztuk wizualnych, zwłaszcza w kulturze współczesnej, 

16. Działalność edukacyjna na rzecz podnoszenia świadomości wizualnej, 

17. Organizowanie i prowadzenie lokalnych centrum inicjatyw społecznych oraz 

regrantingowych. 

 

§ 7 

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność w następujących sferach zadań publicznych: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

4. Działalności charytatywnej; 

5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

6. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

7. Ochrony i promocji zdrowia; 

8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

9. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

10. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

11. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

12. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
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13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

15. Wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

17. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

18. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

19. Turystyki i krajoznawstwa; 

20. Porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

21. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

22. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

23. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

24. Promocji i organizacji wolontariatu; 

25. Pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

26. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

27. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

28. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 

29. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

30. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

31. Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, 

w zakresie określonym w pkt 1-32. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną przy 

realizacji swoich celów w zadaniach określonych w §. 7 pkt. 4, w pozostałych może prowadzić 

działalność odpłatną. 

 

Rozdział IV 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na : 

1. rzeczywistych, 

2. honorowych, 

3. wspierających. 
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§ 9 

 

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski mający pełną 

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec, 

mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowany 

celem, przedmiotem działania i zadaniami Stowarzyszenia. 

2. Członków rzeczywistych, po podpisaniu przez nich odpowiedniej deklaracji członkowskiej, 

przyjmuje Zarząd, na mocy decyzji podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. 

 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna popierająca działalność 

Stowarzyszenia. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na mocy decyzji podjętej zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym. 

 

§ 11 

 

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, może nadać 

członkowi stowarzyszenia godność honorowego członka Paradoksu. 

2. Honorowi członkowie zwalniani są od płacenia składek członkowskich. 

 

§ 12 

 

1. Członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia mają prawo do: wybierania i bycia wybieranymi do 

władz Stowarzyszenia, korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w kraju i za granicą, 

oceniania działalności Stowarzyszenia i  jego władz oraz wysuwania postulatów i wniosków 

wobec władz Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający Stowarzyszenie mają prawo do udziału w zebraniach Stowarzyszenia, 

korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w kraju i zagranicą oraz wysuwania 

postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.  

3. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo do udziału w Walnych Zebraniach i 

posiedzeniach Zarządu. 

§ 13 

 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: 

1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
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2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

3. udziału w zebraniach, 

4. regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 14 

 

 

Utrata członkostwa rzeczywistego następuje na skutek: 

1. indywidualnej, dobrowolnej rezygnacji danego członka. Rezygnacja musi zostać 

przedstawiona Zarządowi na piśmie, 

2. w wyniku nie opłacania składek członkowskich ponad 2 lata pomimo dwukrotnego pisemnego 

upomnienia, 

3. z uwagi na fakt popełnienia czynu nie licującego z godnością członka, 

4. z uwagi na wykazywany przez członków brak zainteresowania i aktywności 

w Stowarzyszeniu. 

 

 

§ 15 

 

Utratę członkostwa rzeczywistego stwierdza Zarząd w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów.  

 

Rozdział V 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 16 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 

2. Walne Zebrania odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 

3. Walne Zebranie zwołuje Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia zastępca 

przewodniczącego. 

4. Walne Zebranie zostaje zwołane poprzez wysłane listów elektronicznych do każdego 

z członków o ile wyrazili oni pisemną zgodę, w której wskazali stosowny adres. W innym 

wypadku wiadomość zostanie nadana listem poleconym. 

5. Walne Zebranie: 

1/ wytycza główne kierunki działania, 

2/ rozpatruje i uchwala roczny plan łącznie z preliminarzem budżetowym, 
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3/ rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z planu pracy i realizacji budżetu, 

4/ wybiera członków Zarządu,  

5/ uchwala zmiany w statucie, 

6/ podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku, 

7/ powołuje Komisję Rewizyjną, rozpatruje jej sprawozdania i wnioski, ustala regulamin 

działania, 

8/ podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia lub usunięcia członka honorowego. 

6. Uchwały Walnego Zebrania są ważne jeżeli uczestniczy w nim w pierwszym terminie co 

najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, a w drugim terminie (maksymalnie 1 godzina po 

pierwszym terminie) bez względu na ilość obecnych. Walne Zebranie podejmuje uchwały 

w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

7. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania, jeżeli Zarząd nie zwoła go 

w terminie określonym w ust. 2.  

8. Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 1/5 ogółu mają prawo żądać zwołania 

Walnego Zebrania. Żądanie takie złożyć należy na piśmie Zarządowi, najpóźniej na 30 dni przed 

proponowanym terminem Walnego Zebranie. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zebranie 

w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

9. Walne Zebranie rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu. 

 

§ 17 

 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami. 

2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania. Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym Prezesa. Prezesa wybiera Zarząd 

spośród swoich członków. 

3. Prezes kieruje pracami Zarządu. 

4. Zarząd Stowarzyszenia stanowi jego władzę wykonawczą. 

5. Wybrany przez Walne Zebranie Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. 

6. W wypadku powstania vacatu w Zarządzie odbywają się wybory uzupełniające. 

7. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

8. Do składania oświadczenia woli za Stowarzyszenie wymagane jest działanie Prezesa lub V-ce 

Prezesa. Funkcje pracodawcy, w rozumieniu prawa pracy, w sprawach nie zastrzeżonych dla 

Zarządu pełni Prezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu uprawniony przez Zarząd. 

9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

10. Spotkanie Zarządu zwołuje Prezes.  
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11. Uchwały Zarządu są ważne jeżeli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy 2/3 liczby członków 

Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

12. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

13. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.  

 

 

§ 18 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem. 

2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania. 

3. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, wspierających. 

4. Dokonanie podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających 

zespołowego działania. 

5. Sporządzanie sprawozdań z działalności. 

6. Uchwalanie planu działania Stowarzyszenia. 

7.Uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności 

Stowarzyszenia. 

8. Posiedzenia Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. 

9. Ustalanie wysokości składek.  

10. Powoływanie stałych lub doraźnych komisji. 

 

§ 19 

 

1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, spośród których wybiera się 

przewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym 

w posiedzeniach Zarządu. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej : 

1/ nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

2/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
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3/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie 

w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

5. Kadencja w Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.  

6. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie jej składu może nastąpić poprzez powołanie nowego członka komisji w drodze 

uchwały jednomyślnie przyjętej przez pozostałych członków komisji.  

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne jeżeli w posiedzeniu Komisji uczestniczy 2/3 liczby 

członków Komisji. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów. Przepisu nie stosuje się w sytuacji określonej w ust. 6. 

 

§20 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia. 

2. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie 

z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

3. Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

 

§21 

 

W celu wykonywania poszczególnych zadań Zarząd może powoływać stałe lub doraźne komisje 

robocze. 

§22 

 

1. Komisje doraźne lub stałe powoływane są przez Zarząd w drodze uchwały.  

2. Ilość członków komisji, jej skład osobowy i przedmiot działania określa uchwała, o której 

mowa w ust.1.  

3. W skład komisji mogą wchodzić tak członkowie Stowarzyszenia, jak i osoby nie będące 

członkami Paradoksu, a których udział w powoływanej komisji jest wymagany ze względu na 

merytoryczną znajomość tematu. 

4. Członkowie komisji wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Komisji Roboczej 

i Sekretarza Komisji Roboczej.  

 

§23 
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Majątek Stowarzyszenia powstaje poprzez: 

1. Wpływy ze składek członkowskich, 

2. Wpływy z działalności statutowej, 

3. Darowizny, zapisów i spadków, 

4. Dochodów z majątku stowarzyszenia, 

5. Dochodów z ofiarności publicznej, 

6. Dotacji, grantów, programów, sponsorów. 

 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 24 

Stowarzyszenie  używa pieczęci prostokątnej z logotypem Stowarzyszenia. 

 

§ 25 

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 

głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

 

§ 26 

 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

 

§ 27 

 

Przeznaczenie majątku Stowarzyszenia po jego likwidacji określa uchwałą Walne Zebranie. 
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§ 28 

 

W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” z późniejszymi zmianami oraz inne 

przepisy ogólnie obowiązujące. 

 

 

 

 

 

STATUT UCHWALONY NA POSIEDZENIU ZAŁOŻYCIELSKIM 

W DNIU 18.02.2019 

 

 


