
STATUT 

Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Art. 1. 

1. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER, zwane dalej Stowarzyszeniem działa 

na podstawie przepisów prawa, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość 

prawną. 
 

Art. 2. 

1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem 

o celach nie zarobkowych twórców kultury ludowej, animatorów i sympatyków 

zainteresowanych promowaniem kultury ludowej. 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
 

Art. 3. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zgierz 

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polski i poza jej granicami. 

3. Organem nadzorującym dla Stowarzyszenia jest Starosta Zgierski. 
 

Art. 4. 

Stowarzyszenie używa własnej pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Znak graficzny i nazwa Stowarzyszenia korzystają z ochrony 

prawnej. 
 

Art. 5. 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym 

lub podobnym profilu działania oraz pozostać członkiem tych organizacji. 

2. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z instytucjami samorządowymi oraz 

organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz przedstawicielami sektora gospodarczego 

w celu realizacji działań określonych w statucie.  
 

Art. 6. 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników. 
 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

Art. 7. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. zwiększenie uczestnictwa kultury ludowej w naszym dziedzictwie kulturowym, 

2. tworzenie dostępu do wszystkich wartości dóbr kultury współczesnej, 

3. kształtowanie w społeczeństwie polskim świadomości, że kultura ludowa będąca częścią 

kultury narodowej jest wartością decydującą o naszej tożsamości narodowej i kulturowej, 



4. podejmowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, 

5. rozwój i promocja Miasta Zgierza, 

6. wspieranie rozwoju edukacji regionalnej, kształtowanie postaw proekologicznych wśród 

obywateli, promowanie zdrowego stylu życia, 

7. krzewienie kultury fizycznej poprzez zajęcia ruchowo-taneczne. 
 

Art. 8. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez : 

1. mecenat ideowy nad zespołami i animatorami życia kulturalnego, 

2. inspirowanie i wspieranie działań promujących młode talenty, 

3. gromadzenie dokumentacji zjawisk odchodzących: obrzędów ludowych, unikalnych dziedzin 

rękodzieła ludowego, ginących zawodów oraz tradycyjnych wyrobów kulinarnych, 

4. otaczanie opieką instruktorską i warsztatową twórców i animatorów życia kulturalnego, 

w szczególności Zespół Pieśni i Tańca „Boruta”, 

5. organizację kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, seminariów, konferencji, konkursów, 

warsztatów, imprez, obozów szkoleniowych i turystycznych oraz innych działań dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, 

6. umożliwienie kontaktów z tymi zjawiskami kultury, które nie mogą być zaprezentowane 

w miejscu zamieszkania (muzea, galerie, koncerty, opera, kino, duże formy teatralne itp.) 

poprzez organizowanie wyjazdów i wycieczek, 

7. organizację imprez plenerowych, widowisk obrzędowych, 

8. organizację występów zespołów ludowych, kapel, teatrów ludowych i kabaretów, 

9. współpracę z profesjonalnymi instytucjami artystycznymi i placówkami kulturalno 

oświatowymi, innymi stowarzyszeniami na rzecz wspomagania i rozwoju kultury ludowej, 

10. inicjowanie akcji i sponsorowanie działań promujących kulturę ludową w placówkach 

oświatowych, 

11. patronat i realizacja przeglądów, festiwali, konkursów folklorystycznych o charakterze 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

12. organizację i wspieranie wymiany krajowej i międzynarodowej twórców, zespołów oraz 

animatorów kultury regionalnej, 

13. prowadzenie własnej działalności reklamowej i wprowadzenie do obiegu wartości kultury 

ludowej (wytwory rękodzieła jako gadżety reklamowe, kalendarze z pracami twórców 

ludowych itp.), 

14. wykorzystanie tradycji i kultury ludowej w akcjach promocyjnych – szczególnie do reklamy 

polskich wytworów sztuki ludowej i kuchni regionalnej, 

15. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, 

16. współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, sektorem biznesu oraz środkami 

masowego przekazu, 

17. promowanie zdrowego stylu życia, 

18. promowanie wolontariatu i tolerancyjnych, otwartych postaw na innych, 

19. promowanie edukacji przez całe życie oraz pogłębianie i rozszerzanie edukacji nieformalnej, 

20. popularyzację rolnictwa ekologicznego i ekologicznego stylu życia, 



21. propagowanie działalności kulturowej mającej na celu budowanie więzi międzynarodowych, 

międzykulturowych i międzyludzkich, 

22. przyczynianie się do rozwoju Zespołu Pieśni i Tańca „Boruta”, 

23. podejmowanie innych inicjatyw zmierzających do realizacji programu Stowarzyszenia. 
 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

Art. 9.  

Członkami Stowarzyszenia są: 

1. członkowie zwyczajni; 

2. członkowie wspierający; 

3. członkowie honorowi. 
 

Art. 10.   

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia. 

2. Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo 

wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej oraz wyrażeniu przez Zarząd Stowarzyszenia 

zgody na wpisanie do rejestru członków Stowarzyszenia. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego statutu. Wzór rejestru członków Stowarzyszenia stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego statutu. 
 

Art. 11. 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków; 

3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

4. otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

5. korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 
 

Art. 12.  

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2. czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

3. regularne opłacać składki członkowskie; 

4. godnie reprezentować Stowarzyszenie. 
 

Art. 13.   

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna zainteresowana 

merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje systematyczną pomoc finansową 

lub rzeczową dla Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o nadaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie 

prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji zainteresowanej osoby prawnej. Członka 



wspierającego wpisuje się do rejestru członków Stowarzyszenia. Wzór deklaracji członka 

wspierającego Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu. 

3. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 
 

Art. 14.  

Członek wspierający Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego przedstawiciela ma prawo: 

1. wybierać do władz Stowarzyszenia; 

2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków; 

3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

4. otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

5. korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 
 

Art. 15.  

Członek  wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2. uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

3. systematycznie wnosić zadeklarowaną pomoc finansową lub rzeczową; 

4. godnie reprezentować Stowarzyszenie. 
 

Art. 16.   

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona 

dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków, 

na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku wnoszenia składek członkowskich. 
 

Art. 17.  

Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo: 

1. uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków; 

2. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

3. otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 
 

Art. 18.  

Członek honorowy Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia oraz godnie reprezentować Stowarzyszenie. 
 

Art. 19.  

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. dobrowolnego zrzeczenia się zgłoszonego pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia; 

2. wykluczenia ze Stowarzyszenia (skreślenia z rejestru członków) uchwałą Zarządu z powodu 

nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę; 



3. śmierci członka zwyczajnego. 
 

Art. 20.  

Członkostwo wspierające i honorowe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. dobrowolnego zrzeczenia się zgłoszonego pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia; 

2. wykluczenia ze Stowarzyszenia  (skreślenia z rejestru członków) uchwałą Walnego Zebrania 

Członków, na wniosek Zarządu, z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu 

lub uchwał Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę; 

3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; 

4. śmierci członka honorowego. 
 

Art. 21.  

1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia (skreślenia 

z rejestru członków) przysługuje osobie wykluczonej odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków, którego decyzja jest ostateczna. 

2. Odwołanie należy wnieść pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie 

14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji o wykluczeniu. 

3. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na swoim najbliższym posiedzeniu, na które 

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wykluczoną osobę. Do tego czasu osoba wykluczona nie 

korzysta z praw przysługujących członkom Stowarzyszenia. 
 

Art. 22.  

1. W przypadku wystąpienia zaległości w uiszczeniu przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia 

składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, Zarząd Stowarzyszenia może 

wezwać pisemnie członka do uregulowania zaległości w terminie 14 dni od daty wezwania.  

Jeśli wezwanie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie skuteczne, stosuje się odpowiednio przepisy 

Art.19, pkt 2). Zarząd Stowarzyszenia może wykluczyć (skreślić z rejestru członków) członka, 

który nie opłacił składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy także bez uprzedniego 

wezwania. 
 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

Art. 23.  

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków; 

2. Zarząd Stowarzyszenia; 

3. Komisja Rewizyjna. 
 

Art. 24.  

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Przez Walne Zebranie 

Członków rozumie się także Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. 
 

Art. 25.  

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 



2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w miarę potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż raz na pół  roku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować w pierwszej kolejności nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 
 

Art. 26.  

1. Członków Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie o Walnym Zebraniu Członków Zarząd 

Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni przed jego terminem, wskazując miejsce, dzień, godzinę 

i podając proponowany porządek obrad. Dopuszcza się możliwość powiadomienia o Walnym 

Zebraniu Członków drogą elektroniczną. 

2. Prezes Stowarzyszenia może zaprosić do udziału w Walnym Zebraniu Członków osoby 

nie będące członkami Stowarzyszenia. 
 

Art. 27.  

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia (quorum) chyba, że przepisy 

niniejszego statutu stanowią inaczej. 

2. Wszystkie głosowania personalne dotyczące wyboru (powołania) lub odwołania osób, a także 

nadania członkostwa honorowego są tajne. 
 

Art. 28.  

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia; 

2. podejmowanie uchwały w przedmiocie skwitowania działalności (absolutorium) 

dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 

3. wybór członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 

4. ustalanie minimalnych wysokości składek członkowskich, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia; 

5. nadawanie członkostwa honorowego, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia; 

6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia; 

7. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności; 

8. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia; 

9. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, rozwiązania lub stowarzyszenia się 

Stowarzyszenia z inną organizacją. 
 

Art. 29.  

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi 

Zebraniami Członków. 



Art. 30. 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z: 

1. Prezesa Stowarzyszenia; 

2. Wiceprezesa Stowarzyszenia; 

3. Sekretarza Stowarzyszenia; 

4. Skarbnika Stowarzyszenia. 

5. Członka Zarządu 
 

Art. 31.  

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lat, a po ich upływie, do czasu wyboru nowego 

Zarządu. 

2. Wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia dokonuje odrębnie dla każdej z funkcji Walne 

Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. 

3. W przypadku ustąpienia bądź odwołania członka Zarządu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienia dokonuje niezwłocznie Walne Zebranie Członków w trybie przewidzianym 

w ust. 2. 
 

Art. 32.  

Działalnością Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes. Prezes ustala na piśmie zakresy czynności 

poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia. 
 

Art. 33.  

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż raz na dwa miesiące. 

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności 

wszystkich członków Zarządu. W przypadku, o którym mowa w Art. 31 ust. 3, do czasu wyboru 

nowego członka Zarządu, decyzje Zarządu zapadają w obecności pozostałych jego członków.  

3. W razie równego rozłożenia głosów w głosowaniu wewnątrz Zarządu decyduje głos Prezesa 

Stowarzyszenia. 
 

Art. 34.  

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

2. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne 

Zebranie Członków; 

3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

4. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Stowarzyszenia; 

5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

6. uchwalanie krótkoterminowych planów działania i bieżąca organizacja pracy Stowarzyszenia; 

7. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz nadawanie 

członkostwa wspierającego Stowarzyszenia 

8. powoływanie pełnomocników, zespołów i koordynatorów do realizacji określonych zadań; 

9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia; 



10. prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia i jego władz. 
 

Art. 35.  

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne 

Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie 

przewodniczącego komisji. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz 

powołani przez Zarząd pełnomocnicy. 
 

Art. 36.  

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lat, a po ich upływie, do czasu wyboru nowej Komisji. 

2. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienia dokonuje niezwłocznie Walne Zebranie Członków w trybie przewidzianym 

w Art. 35, ust. 1. 
 

Art. 37.  

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich 

członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku, o którym mowa w Art. 36 ust. 2, do czasu 

wyboru nowego członka komisji, decyzje komisji zapadają w obecności pozostałych jego 

członków. 

2. W razie równego rozłożenia głosów w głosowaniu wewnątrz komisji decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 
 

Art. 38.  

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie co najmniej raz na pół roku całokształtu działalności Stowarzyszenia; 

2. występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli, a także 

żądanie w związku z nimi wyjaśnień; 

3. żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 

4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności, a w szczególności 

z przeprowadzonych kontroli; 

5. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem w przedmiocie skwitowania 

działalności (absolutorium) ustępującego Zarządu Stowarzyszenia. 
 

Art. 39.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 
 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

Art. 40.  

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze składają się: 

1) wpływy ze składek członkowskich; 



2) darowizny, zapisy i spadki; 

3) dochody z działalności statutowej oraz majątku Stowarzyszenia; 

4) dochody z ofiarności publicznej; 

5) dotacje i subwencje. 
 

Art. 41.  

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

Art. 42.  

1. Dla ważności złożonych w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

(zobowiązań majątkowych) wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika Stowarzyszenia lub 

Sekretarza Stowarzyszenia. 

2. Dla ważności złożonych w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie zwykłego 

zarządu wymagany jest podpis Prezesa Stowarzyszenia lub upoważnionego przez niego do tego 

członka Stowarzyszenia. 
 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

Art. 43.   

1. Sprawy szczegółowe, nie objęte niniejszym statutem, może regulować Regulamin 

Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zebranie Członków w trybie przewidzianym 

dla uchwał. 

2. Regulamin Stowarzyszenia musi być zgodny z przepisami statutu Stowarzyszenia. 
 

Art. 44.  

Zmiana niniejszego statutu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia. 
 

Art. 45.  

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane: 

1) na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów 

w obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia przy uwzględnieniu opinii Zarządu 

Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 

2) przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje 

liczącą trzech  członków Komisję Likwidacyjną, rozwiązując jednocześnie Zarząd 

Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. 

3. Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest skuteczne przeprowadzenie procesu likwidacji 

Stowarzyszenia w oparciu o wytyczne i w ramach kompetencji udzielonych przez Walne 

Zebranie Członków. Przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach stosuje się odpowiednio.  
 

Art. 46.  

Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków. 


