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ROZDZIAŁ I 
 

Przepisy ogólne. 
 

§1 
 
1. Stowarzyszenie  nosi  nazwę  Towarzystwo Działań Twórczych "Talent"  
    w Białymstoku. 
 
2. Stowarzyszenie  posiada osobowość prawną. 
 
3. Siedzibą stowarzyszenia i jego władz jest miasto Białystok. 
 

§2 
 
1. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie 
i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
 

§3 
 
l. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji. 
 
2. Emblemat zatwierdza Walne Zebranie stowarzyszenia na wniosek Zarządu. 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Cele i zadania 
 

§4 
 
1. Celem stowarzyszenia jest:  
- wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, technicznie  
  i sportowo,  pragnącej rozwijać swoje zdolności, pasje i zainteresowania; 
- kształtowanie świadomych i aktywnych odbiorców kultury i sztuki; 
- działanie na rzecz  dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
 
 

§5 
 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalności nieodpłatną i odpłatną: 
1.1 Działalność nieodpłatna. 
a) wspieranie działań mających na celu ujawnianie oraz rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i 
umiejętności w zakresie działalności artystycznej, technicznej i sportowo-rekreacyjnej, dzieci, 
młodzieży, oraz dorosłych; 
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b) inicjowanie i organizowanie imprez artystycznych, technicznych  
 i sportowo-rekreacyjnych niezbędnych do rozwoju osobowości;  
c) inicjowanie i organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia; 
d) wspieranie działań mających na celu integrację z osobami  niepełnosprawnymi; 
e) podejmowanie działań proekologicznych oraz promujących kulturę  
 i tradycje naszego regionu; 
f) nauczanie i popularyzacja dyscypliny sportu- szachy. 
1.2 Działalność odpłatna. 
a) współorganizowanie różnorodnych form wypoczynku wakacyjnego połączonego z warsztatami 
specjalistycznymi; 
b) organizowanie konsultacji, prelekcji oraz innych form dla nauczycieli 
 i instruktorów placówek oświatowych i kulturalnych; 
c) organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów, zawodów, turniejów    dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych; 
d) umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym uczestnictwa    w festiwalach, wystawach, 
konkursach, zawodach sportowych organizowanych w kraju i zagranicą; 
e) prowadzenie działalności wydawniczej; 
f) nauczanie i popularyzacja dyscypliny sportu- szachy. 
 

§6 
 
Stowarzyszenie może realizować swoje zadania statutowe we współpracy z innymi placówkami 
kulturalnymi, oświatowymi i sportowymi. 
 

§7 
 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, przy czym do prowadzenia 
swoich spraw może zatrudniać pracowników. 
 

§8 
 
1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe oraz nadawać je osobom 
fizycznym, prawnym, instytucjom i komitetom społecznym, szczególnie aktywnie uczestniczącym                  
w realizacji swoich celów i zadań stowarzyszenia. 
 
2. Ustanawianie wyróżnień i odznak o których mowa w ust. 1 oraz ich nadawanie należy do 
kompetencji Walnego Zebrania. 

 
ROZDZIAŁ III 

 
Członkowie stowarzyszenia. 

 
§9 

 
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 
- członków zwyczajnych; 
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- członków wspierających; 
- członków honorowych. 

§10 
 
1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie,  obywatele polscy, mające 
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych. 
 
2. Cudzoziemcy posiadający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą 
należeć do stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 
 
3. Członkami stowarzyszenia może być młodzież po ukończeniu 16 roku życia. 
 
4. Członkowie stowarzyszenia w wieku od 16 do 18 lat mają ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych - korzystają z prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach członków oraz prawa 
wyborczego do władz stowarzyszenia. 
 
5. Niepełnoletni członkowie nie mogą stanowić większości składu władz stowarzyszenia. 
 

§11 
 
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie 
uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 
 
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowanemu przysługuje prawo 
odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. 
 

§12 
 
1. Członek zwyczajny stowarzyszenia posiada: 
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia; 
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów 
stowarzyszenia; 
c) prawo wnioskowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i działania  stowarzyszenia. 
 
2. Członek zwyczajny stowarzyszenia jest zobowiązany do: 
a) przestrzegania postanowień Statutu; 
b) wspierania i realizowania celów stowarzyszenia; 
c) czynnego udziału w pracach stowarzyszenia; 
d) realizacji zadań wynikających z podjętych uchwał władz stowarzyszenia; 
e) postępowania zgodnego z zasadami koleżeństwa; 
f) regularnego opłacania składek członkowskich. 
 
3. Praca członka zwyczajnego na rzecz stowarzyszenia jest wykonywana społecznie, z wyjątkiem 
członków zatrudnionych w stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę. 
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4. W przypadku nie wywiązywania się członków z obowiązków wynikających z ust. 2, Zarząd 
stowarzyszenia ma prawo podjąć decyzję o zawieszeniu ich w przysługujących im prawach do czasu 
zwołania Walnego Zebrania. 
 
5. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 3, członkom stowarzyszenia mogą być 
przyznawane odznaki i wyróżnienia. 
 

§13 
 
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka. 
 
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych stowarzyszenia dokonuje Zarząd mocą uchwały w 
następujących przypadkach: 
a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie; 
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy; 
c) zgonu członka. 
 
3. Wykluczenia członka zwyczajnego stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach: 
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem; 
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka stowarzyszenia lub godzi w dobre 
imię stowarzyszenia; 
c) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu. 
 
4. Zarząd stowarzyszenia powiadamia o skreśleniu lub wykluczeniu członka w terminie 7 dni od daty 
podjęcia uchwały. 
 
5. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2a. i 2b oraz w ust. 3, Zarząd umożliwia 
członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 
 
6. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2b oraz w ust. 3, członek stowarzyszenia może 
odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty powzięcia o niej wiadomości. 
 
7. Uchwała Walnego Zebrania o skreśleniu lub wykluczeniu członka jest ostateczna. 
 

§14 
 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce 
zamieszkania, która nie będąc członkiem zwyczajnym włącza się do działań na rzecz stowarzyszenia, 
inicjuje je lub udziela wsparcia materialno - finansowego. 
 
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. 

 
 

§15 
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1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, 
której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla stowarzyszenia. 
 

 
§16 

 
1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do: 
a) bezpośredniego uczestnictwa lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach stowarzyszenia z 
głosem doradczym; 
b) zgłaszania wniosków i propozycji mających na celu wzbogacanie i usprawnianie działań 
stowarzyszenia; 
c) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie; 
d) korzystania z innych uprawnień wynikających z postanowień władz stowarzyszenia 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Władze Stowarzyszenia 
 

A. Postanowienia ogólne 
 

§17 
 
1. Władzami stowarzyszenia są: 
- Walne Zebranie Członków; 
- Zarząd; 
- Komisja Rewizyjna; 
- Sąd Koleżeński. 
 

§18 
 
1. Władze stowarzyszenia wyłaniane są podczas Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym zwykłą 
większością głosów. 
 
2. Członkowie władz stowarzyszenia wybierani są na okres 3-letniej kadencji. 
 

§19 
 
1. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ich członków. 
 
2. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej 
połowa ogólnej ilości członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte 
większością głosów oddanych przez członków obecnych. 
 
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwał dotyczących zmian w Statucie oraz  rozwiązania 
stowarzyszenia. 
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B. Walne Zebranie 
 

§20 
 
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia. 
 
2. Walne Zebrania są: 
a) zwyczajne; 
b) nadzwyczajne. 
 
3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane uchwałą Zarządu przynajmniej raz w roku. 
 
4. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku. 
 
5. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata. 
 
6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
a) wybór władz stowarzyszenia oraz odwoływanie jego członków przed upływem kadencji na wniosek 
złożony przez co najmniej połowę ilości członków stowarzyszenia; 
b) przeprowadzanie wyborów uzupełniających do władz stowarzyszenia; 
c) podejmowanie prawomocnych uchwał dotyczących programów działania; 
d) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 
e) udzielanie absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia; 
f) podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od uchwał i postanowień władz stowarzyszenia; 
g) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie; 
h) nadawanie honorowego członkostwa; 
i) rozpatrywanie skarg i wniosków członków stowarzyszenia; 
j) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków stowarzyszenia; 
k) ustalanie wysokości składek członkowskich; 
l) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia. 
 
7. O zwołaniu i porządku obrad Walnego Zebrania powiadamia Zarząd na  30 dni przed jego terminem. 

 
§21 

 
1. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy ilości członków stowarzyszenia 
zwoływane jest nadzwyczajne Walne Zebranie. 
 
2. Porządek obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala organ lub gremium, na wniosek którego 
zwołano zebranie. 
 
3. Do kompetencji nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy: 
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- odwoływanie władz stowarzyszenia lub jego członków; 
- przeprowadzanie nowych wyborów i wyborów uzupełniających; 
- podejmowanie uchwał; 
- wybór przewodniczącego zebrania. 
 

§22 
 
1. W Walnym Zebraniu udział biorą: 
1) członkowie zwyczajni stowarzyszenia; 
2) członkowie honorowi i wspierający. 
 
2. W Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą zaproszeni przez Zarząd przedstawiciele władz. 
 
3. Członkowie zwyczajni biorący udział w Walnym Zebraniu korzystają z przysługujących im praw, 
natomiast członkowie honorowi, wspierający oraz przedstawiciele władz uczestniczą w zebraniu                    
z głosem doradczym. 

 
§23 

 
1. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego zebrania. 
 

C. Zarząd 
 

§24 
 
1. Zarząd stowarzyszenia jest wybierany na 3-letnią kadencję w głosowaniu tajnym. 
 
2. Zarząd konstytuuje się po przeprowadzonych wyborach podczas Walnego Zebrania. 
 
3. W skład Zarządu wchodzą: 
- Prezes Zarządu; 
- Wiceprezes Zarządu; 
- Sekretarz; 
- Skarbnik; 
- od 2 do 6 członków. 
 
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 

 
§25 

 
1. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności: 
a) realizacja przyjętego programu działania;  
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania; 
c) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia; 
d) koordynacja i tworzenie warunków do realizacji zaplanowanych zadań; 
e) kierowanie działalnością gospodarczą; 
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f) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa; 
g) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz; 
h) prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia. 
 
2. Zarząd zbiera się zgodnie z potrzebami w ustalonych przez siebie terminach. 
 
3. Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków. 
 
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 
 
5. Do reprezentowania stowarzyszenia oraz działania w jego imieniu upoważniony jest każdy                           
z członków Zarządu samodzielnie. 
 
6. Członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§26 
 
1. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa uchwalony regulamin. 
 

D. Komisja Rewizyjna 
 

§27 
 
1. Skład Komisji Rewizyjnej stanowi od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 
 
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 
 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej 
stowarzyszenia; 
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi; 
c) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich; 
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania. 
 
 
4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi  
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej, 
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe,  
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c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 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. 
 

§28 
 
1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony regulamin. 
 

§29 
 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz jej członkowie mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach 
Zarządu stowarzyszenia z głosem doradczym. 

 
E. Sąd Koleżeński 

 
§30 

 
1. Skład Sądu Koleżeńskiego stowarzyszenia stanowi od 3 do 5 członków, nie będących członkami 
Zarządu. 
 
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 
 
3. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka stowarzyszenia 
poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze stowarzyszenia. 
 
4. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku                
w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. 
 
5. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków. 
 
6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania. 
 
7. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie. 
 
8. Sąd Koleżeński działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 
 

 
ROZDZIAŁ V 

 
Majątek i działalność gospodarcza stowarzyszenia 

 
§31 

 
1. Majątek stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji Statutowych celów. 
 
2. Majątek stowarzyszenia tworzą: 
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1) ruchomości będące własnością stowarzyszenia; 
2) inne prawa majątkowe; 
3) środki pieniężne. 
 
3. Środki finansowe stowarzyszenia uzyskiwane są z następujących źródeł: 
a) składek członkowskich; 
b) dochodów z własnej działalności; 
c) darowizn; 
d) dotacji; 
e) zapisów; 
f) spadków; 
g) dochodów z majątku stowarzyszenia; 
h) ofiarności publicznej. 

 
§32 

 
1. Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 
 

§33 
 
1. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego. 

 
2. Działalność Towarzystwa w części obejmującej działalność pożytku publicznego może być 
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, zgodnie z  § 5, pkt 1. 
 
3.Cały dochód stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. 
 
4. Stowarzyszeniu zabrania się: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów 
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 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 z celu statutowego, 
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
 
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności 
powinien być przeznaczony na realizację jego celów statutowych. 
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6. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału 
pomiędzy jego członkami. 
 
7. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących. 

 
§34 

 
1. Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
 
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem 
lub ze Skarbnikiem, a także Wiceprezes Zarządu łącznie ze Skarbnikiem. 
 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§35 
 
1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie 
stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności 
co najmniej połowy liczby członków. 
 

§36 
 
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej 
większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 
 
2. Likwidatorami stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych 
likwidatorów. 
 
3. Pozostały po likwidacji majątek stowarzyszenia przeznacza się na cele wskazane przez Walne 
Zebranie. 
 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o 
stowarzyszeniach. 

 
§37 

 
Statut niniejszy został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania stowarzyszenia odbytego w dniu  24 czerwca 
2014  r. 


