STATUT STOWARZYSZENIA NOWY PORT SZTUKI
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ,,Nowy Port Sztuki''.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, zgodnie z
przepisami prawa.
4. Stowarzyszenie używa skróconej nazwy „NPS” i zwane jest w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki i jego adresem.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk,
2. Terenem działalności Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki jest obszar Miasta Gdańska i Rzeczpospolitej
Polskiej, a dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, a także stowarzyszeń o
takim samym lub podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie może, wraz z co najmniej trzema innymi stowarzyszeniami, założyć związek stowarzyszeń.
3. Przystąpienie do organizacji krajowych i międzynarodowych następuje na podstawie uchwały zarządu
stowarzyszenia większością głosów w obecności wszystkich członków zarządu.
§4
Stowarzyszenie jako osoba prawna może w szczególności:
1. posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,
2. nabywać i zbywać posiadany majątek,
3. być stroną umów,
4. przyjmować i czynić darowizny
5.

występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.

II. Cele i środki działania Stowarzyszenia
§5
1. Celem Stowarzyszenia jest:
- działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania szeroko pojętej kultury i sztuki we wszystkich
dziedzinach, w szczególności promocja twórców w kraju i za granicą;
- tworzenie fundamentów rozwoju twórców, niezależnie od ich przynależności do
Stowarzyszenia, w tym dostarczanie inspiracji;
- krzewienie sztuki o walorach estetycznych, również poprzez edukację artystyczną;
- propagowanie wiedzy o kulturze i wydarzeniach artystycznych za pomocą nowych mediów;
- promowanie miasta Gdańska i gdańskiego środowiska artystycznego;
- propagowanie ideałów rozwoju.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

-

Ułatwianie członkom realizacji ich osobistych celów artystycznych, stwarzanie udogodnień
służącym twórcom i artystom w pracy twórczej i działalności artystycznej;
pozyskiwanie i adaptowanie lokali w celu realizacji idei stowarzyszenia, min: organizowania
spotkań, pracowni twórczych, działalności edukacyjnej, wystawienniczej;
organizowanie i współorganizowanie imprez artystycznych, wystaw, pokazów, plenerów,
koncertów, wieczorków poetyckich, spektakli, warsztatów artystycznych, spotkań dyskusyjnych,
festiwali, konferencji itp.;
Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
Tworzenie, katalogowanie i udostępnianie kolekcji sztuki współczesnej;
Współpraca z instytucjami państwowymi, miejskimi i organizacjami społecznym, jak również
współpraca z krajowymi i zagranicznymi galeriami, muzeami, szkołami, grupami artystycznymi
i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami stowarzyszenia;
Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w sprawach publicznych i
kulturalnych;
Upamiętnianie zmarłych artystów w postaci wydarzeń kulturalnych, pozycji wydawniczych,
tablic, pomników;
Organizowanie konkursów, wspomaganie artystów;
Gromadzenie środków finansowych z imprez, zbiórek publicznych, darowizn, dotacji, spadków i
zapisów, kwest, aukcji;
Promocja twórców w kraju i zagranicą;
Pozyskiwanie wolontariuszy i tworzenie warunków do ich działalności;
Prowadzenie działalności wydawniczej w formie katalogów, folderów innych druków ulotnych;
Uczestnictwo w kulturze ogólnoświatowej poprzez nawiązywanie kontaktów zagranicznych,
wymianę informacji, ułatwianie i umożliwianie dostępu do sztuki i kultury polskiej
zainteresowanym osobom i instytucjom z zagranicy.

§6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą służyć wyłącznie realizacji celów statutowych i nie
mogą zostać podzielone pomiędzy członków.
§7
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
III. Członkowie Stowarzyszenia - prawa i obowiązki
§8
Stowarzyszenie ma charakter otwarty.
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy
niezależnie od ich miejsca zamieszkania.
§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a.
zwyczajnych

b.
c.

wspierających
honorowych

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która akceptuje statutowe cele
Stowarzyszenia oraz:
a. złoży deklaracje członkostwa
b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnego Stowarzyszenia
2. Członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne deklarujące pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w działalności Stowarzyszenia. Osoby prawne działają w
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem zwyczajnym oraz wspierającym kandydat staje się po przyjęciu kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia, na podstawie uchwały podjętej większością głosów wszystkich członków Zarządu.
4 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek co najmniej 2 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby
członków zwyczajnych.
§12
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
b. brania udziału w bieżącej działalności Stowarzyszenia
c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
d. korzystania z wszelkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na
warunkach określonych przez władze Stowarzyszenia
e. noszenia odznaki oraz posiadania legitymacji Stowarzyszenia, na zasadach określonych odrębną
uchwałą Zarządu
§ 13
Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:
a. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. Aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
c. Regularnie opłacać składki obowiązujące w Stowarzyszeniu; Wysokość składki
członkowskiej reguluje odrębna uchwała,
d. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniać się do jego rozwoju.
§ 14
Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
§ 15
Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, oraz ma
obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17
Ustanie członkostwa następuje na skutek:
a. Pisemnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
b. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
- nieprzestrzegania postanowień Statutu, w szczególności
§ 13, lub uchwał władz Stowarzyszenia
- zalegania z opłacaniem składek przez okres 1 roku.
- uporczywego nie udzielania się w pracach Stowarzyszenia.
c. Pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku
Sądu powszechnego
d. Śmierci członka Stowarzyszenia oraz utraty osobowości przez
osoby prawne
e. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy
Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
§ 18
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. W terminie do 7 dni od daty
otrzymania decyzji na piśmie. Od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków nie przysługuje odwołanie.
§ 19
W przypadku śmierci osoby będącej członkiem stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek
zadbać o jej pamięć, dorobek kulturalny i intelektualny, w sposób określony
w odrębnej uchwale Zarządu.

IV. Władze Stowarzyszenia
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
§ 21
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest zebranie wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zwane
dalej Walnym Zgromadzeniem. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia
b. Uchwalenie i zmiana statutu Stowarzyszenia
c. Wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d. Przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia od
Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
e. Ustalanie wysokości składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia
f. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia
g. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 22
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz honorowi
§ 23
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Termin i miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
Stowarzyszenia uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na co najmniej 7 dni przed
terminem spotkania w formie pisemnej, również drogą elektroniczną.
§ 24
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd , wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Uchwały poddane pod głosowanie na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dotyczące pilnych,
niezbędnych do przegłosowania wniosków i spraw, podejmowane są kwalifikowaną
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia.
§ 25
Uchwały dotyczące zmiany Statutu podejmowane są kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności
przynajmniej 2/3 obecności członków zwyczajnych.
§ 26
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków.
§ 27
1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowania tajne mogą być zarządzone przez Prezesa Zarządu w sprawach dotyczących wyboru i
odwołania członków władz Stowarzyszenia oraz na wniosek członków Zarządu Stowarzyszenia.
§ 28
1. W przypadku rażącego niedbalstwa, przekroczenia posiadanych pełnomocnictw, działania na szkodę
Stowarzyszenia lub zachowania się niezgodnego z niniejszym Statutem przez członków Zarządu, Walne
Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zwolnieniu ich z pełnionych funkcji.
2. Głosowanie w powyższej sprawie odbywa się w sposób jawny, a do ważności uchwały potrzebna jest
kwalifikowana większość 2/3 głosów oddanych w obecności wszystkich członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
§ 29
1.
2.
3.
4.
5.

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który składa się z 4 osób, w tym Prezesa Zarządu.
Członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów członków zwyczajnych.
Prezesa Zarządu wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
W wypadku utraty pełnionej funkcji lub członkostwa w Stowarzyszeniu przez członka zarządu bądź
jego rezygnacji Walne Zgromadzenie powołuje nowego członka Zarządu zwykłą większością głosów na

nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwoływanym w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od
dnia zdarzenia.
§ 30
1. Zarząd upoważniony jest do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
Stowarzyszenia.
2. Do składania oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes
lub Wiceprezes Zarządu.
§ 31
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 32
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
§ 33
Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności 3/4
członków zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 34
Zasady zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin
Zarządu, przyjmowany przez Zarząd większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
§ 35
Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności :
a. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
b. Zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
c. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków i składanie mu
rocznych sprawozdań ze swej działalności,
d. Bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z jego celami, statutem
i obowiązującymi przepisami prawa,
e. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f. Sporządzaniem planów pracy i budżetu, uchwalanie budżetu,
g. Sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
h. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
i. Rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań członków Stowarzyszenia,
j. Przyjmowania i skreślania członków oraz zmiany ich statusu.
§ 36
1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, powoływana przez Walne Zgromadzenie
członków na okres 5 lat.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej
niż raz na rok.
4. W wypadku utraty pełnionej funkcji lub członkostwa w Stowarzyszeniu przez członka komisji
rewizyjnej, bądź jego rezygnacji Walne Zgromadzenie powołuje nowego członka komisji zwykłą

większością głosów na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwoływanym w okresie nie dłuższym
niż dwa miesiące od dnia zdarzenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do członków Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie
Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów z tytułu pełnienia
swojej funkcji.
§ 37
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a. Kontrolowanie działalności Zarządu
b. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego
Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu
c. Bieżący nadzór nad działalnością Stowarzyszenia
d. Dokonywanie okresowych kontroli finansowych
działalności Zarządu
e. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z
dokonanych kontroli.
§ 38
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
V. Majątek i źródło finansowania
§ 39
Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze, ruchomości i nieruchomości.
§ 40
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w rozmiarach służącą realizacji celów statutowych.
§ 41
Źródłami majątku Stowarzyszenia są przede wszystkim:
a. składki członkowskie,
b. dotacje, spadki, darowizny, zapisy,
c. dochody majątku Stowarzyszenia,
d. dochody z ofiarności publicznej,
e. subwencje
f. świadczenia członków wspierających Stowarzyszenie,
g. oszczędności bankowe,
h. granty zlecone przez osoby prawne i fizyczne.
§ 42
Właścicielem majątku jest Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki jako osoba prawna.
§ 43
Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej.
§ 44
Środki finansowe niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być gromadzone i przechowywane wyłączenia

na koncie Stowarzyszenia.
§ 45
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 46
Stowarzyszenie nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać 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. Przekazywać majątku stowarzyszenia na rzecz 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. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

VI Postanowienia końcowe
§ 47
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3
głosów w obecności wszystkich członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę określającą przeznaczenie majątku
zlikwidowanego Stowarzyszenia.

§ 48
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
§ 49
Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego
Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki w
Gdańsku, w dniu 27.09.2009

