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STATUT 
STOWARZYSZENIA 

MAKE IT FUNKY PRODUCTION 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1. 

 
Stowarzyszenie nosi nazwę MAKE IT FUNKY PRODUCTION, zwane dalej Stowarzyszeni em. 
Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
 

§2. 
 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989r. 
(Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną. 
 

§3. 
 
1. Stowarzyszenie działa na terenie krajów Unii Europejskiej, siedziba Stowarzyszenia mieści się w Szczecinie. 
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych 

celach i zadaniach lub współpracować z takimi organizacjami. 
3. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie realizacje celów 

statutowych. 
 

§4. 
 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może 
zatrudniać pracowników. 
 

§5. 
 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 
 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
  

§6. 
 
Celem Stowarzyszenia jest: 

 
1. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 

2. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

3. Naukę, edukację i wychowanie. 

4. Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym. 

5. Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

6. Działanie na rzecz organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem lub z którym łączy je umowa 
stowarzyszeniowa. 

7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

8. Promocja ekologii i ochrony środowiska. 

9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

10. Promocję i organizację wolontariatu. 

11. Działalność naukową, w tym również polegającą na kształceniu studentów. 
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§7. 

 
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
 
1. Organizowanie konkursów, imprez, akcji służących realizacji celów statutowych. 

2. Organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego. 

3. Organizowanie imprez turystycznych i sportowych. 

4. Organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży. 

5. Organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży. 

6. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych. 

7. Organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu. 

8. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia. 

9. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji publicznej i samorządowej, 
osobami fizycznymi i prawnymi. 

10. Prowadzenie/organizacja spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i seminariów służących 
realizacji celów statutowych. 

11. Utrzymywanie kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą. 

12. Inicjowanie i wspieranie działań młodzieży. 

13. Wydawanie płyt, książek, czasopism, gazetek, broszur lub projektów filmowych związanych z celami 
Stowarzyszenia. 

 
§8. 

 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych 
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowi ązki 

 
 

§9. 
 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
 

§10. 
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
 
1. Członków zwyczajnych, 
2. Członków wspierających, 
3. Członków honorowych. 
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§11. 
 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

i nie pozbawiona praw publicznych. 
2. Członkiem zwyczajnym może zostać również osoba, która nie ukończyła 16 lat, pod warunkiem dostarczenia 

władzom Stowarzyszenia pisemnej zgody jej prawnych opiekunów. 
3. Członkiem zwyczajnym może zostać cudzoziemiec nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, 

która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez 
swojego przedstawiciela. 

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład 
w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. 
7. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
 

§12. 
 
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

a. Czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia, 
b. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, 
c. Wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
d. Uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
e. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 
f. Uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia, 
g. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia, 
h. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

a. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
b. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 
c. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 

 
§13. 

 
1. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia. 
2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego. 
 

§14. 
 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim 
uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia, 

b. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
c. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez 

okres przekraczający 6 miesięcy, lub innych zobowiązań, 
d. Wykluczenia przez Zarząd na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia: 

i. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
ii. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

 
2. Członek Stowarzyszenia ma prawo na piśmie odwołać się do walnego zebrania od uchwały o wykluczeniu 

w terminie 14 dni od wydania decyzji. 
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Rozdział IV 
Organy Stowarzyszenia 

 
 

§15. 
 
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§16. 

 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania, przy obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). 

2. Na życzenie co najmniej 1/3 członków zarządza się głosowanie tajne. 
 

§17. 
 
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy 
władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na wakujące stanowisko na zasadach określonych w §16. 
 

§18. 
 
1. Walne Zebrania Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
b. Z głosem doradczym -  członkowie wspierający. 

  
§19. 

 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezes Zarządu. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 

a. Zarząd, 
b. Komisja Rewizyjna, 
c. 10 członków Stowarzyszenia. 

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 
na 7 dni przed terminem zebrania. 

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 
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§20. 
 
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 
 
1. Uchwalenie statutu i jego zmian, 
2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 
3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich, 
6. Określanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia, 
7. Uchwalanie budżetu, 
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
 

§21. 
 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
2. Do Zarządu wybrana może być jedynie osoba, która jest w Stowarzyszeniu przynajmniej 

dwa lata, bądź jest członkiem założycielem. 
3. Zarząd składa się z 2 do 5 członków. 
4. Członkowie zarządu dokonują wyboru spośród swojego grona Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. 

 
§22. 

 
1. Do zakresu działania Zarządu należy: 

a. Realizacja celów Stowarzyszenia, 
b. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
c. Sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
e. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 
f. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
g. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 
h. Przyjmowanie i skreślanie członków, 
i. Składanie sprawozdań za swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 
2. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 3, składają prezes zarządu wraz z innym 

członkiem zarządu działający łącznie. 
3. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań 

majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia może składać 
jednoosobowo prezes lub wiceprezes zarządu. 

4. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
2 członków zarządu. 
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§23. 
 
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków. 
3. Komisja Rewizyjna stanowi statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego 

i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a. Nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
c. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie 

w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 100 r. o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.306, z 2001 r. Nr 85, poz.924 i Nr 154, 
poz.1779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535). 

 
§24. 

 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
 
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Wolnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania 

się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 
4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem, 
5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium 

naczelnym władzom Stowarzyszenia, 
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

 
§25. 

 
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych 
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
 
 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

 
 

§26. 
 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a. Składek członkowskich, 
b. Darowizny, spadków, zapisów, 
c. Dotacji i ofiarności publicznej, 
d. Dochodów z działalności statutowej stowarzyszenia. 

 
§27. 

 
Wszystkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 
 

§28. 
 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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§29. 
 
Decyzje w sprawie nabywania, zdobywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, w drodze 
uchwały. 
 

§30. 
 
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach 
majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, za wyjątkiem §22, ust.3. 
 
 

Rozdział VI 
Postanowienia ko ńcowe 

 
 

§31. 
 
Zabrania się: 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

2. Przekazywania majątku stowarzyszenia 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. 

3. 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. 

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

 
§32. 

 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia 
Członków kwalifikowanych większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 
 

§33. 
 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji 
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszania. 


