Kraków, dnia 28 października 2016 roku

STATUT
STOWARZYSZENIA PSYCHIATRIA I SZTUKA
IM. DR. ANDRZEJA KOWALA
Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1
Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka im. Dr. Andrzeja Kowala, zwane w dalszej części
statutu Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną o charakterze
świeckim, działającą na podstawie przepisów ustawy: „Prawo o Stowarzyszeniach’’ ( Dz. U. z
1989 r. nr. 20 poz. 104 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
§ 3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§ 4
Stowarzyszenie ma prawo do powoływania Oddziałów.
§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, pieczęci i odznak z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6
Celem i przedmiotem działania Stowarzyszenia jest :
1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań w dziedzinie pogranicza
psychiatrii i sztuki, sprzyjających upowszechnianiu zdrowia, a także
przyczynianie się do inicjatyw mających na celu niesienie pomocy osobom z
kręgu ryzyka psychopatologicznego oraz wspieranie osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują takie działania.
2. Zbieranie informacji i prowadzenie badań naukowych z zakresu
psychopatologii ekspresji.
3. Zbieranie informacji i wymiana doświadczeń między osobami i instytucjami.
4. Organizowanie sympozjów naukowych, szkoleń oraz doradztwa i pomocy
organizacyjno – ekonomicznej dla członków i innych podmiotów
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
5. Pomoc w przeciwdziałaniu biedzie i ubóstwu osób uzdolnionych twórczo.
6. Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniom w odniesieniu do osób
z kręgu ryzyka psychopatologicznego.
§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Współpracę z jednostkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej o różnych
formach prawnych w zakresie terapii poprzez sztukę.
2. Współpracę z jednostkami ochrony zdrowia, kultury, nauki, oświaty
i wychowania, organizacjami społecznymi i religijnymi, stowarzyszeniami
i fundacjami, w kraju i za granicą, które zajmują się osobami uzdolnionymi
twórczo.
3. Współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych
i międzynarodowych.
4. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Prowadzenie lub pomoc w organizowaniu i finansowaniu wystaw, imprez
kulturalnych, spektakli, plenerów, aukcji, jako formy profilaktyki, prewencji i
rehabilitacji.
6. Prowadzenie lub pomoc organizacyjną w prowadzeniu klubów dla osób
uzdolnionych, pochodzących z kręgu ryzyka psychopatologicznego oraz zakładów
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
7. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia.
8. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
9. Prowadzenie działalności odpłatnej w zakresie:
1) Wydawanie książek i publikacji z zakresu arteterapii,
2) Publikowanie zbiorów wierszy i opowiadań osób niepełnosprawnych,
3) Opracowywanie
i publikowanie nagrań muzycznych i dźwiękowych
twórczości osób niepełnosprawnych,
4) Wykłady z zakresu arteterapii dla słuchaczy wyższych uczelni i innych,
5) Organizowanie warsztatów i plenerów malarskich
6) Realizowanie filmów o twórczości osób niepełnosprawnych,
7) Organizowanie wystaw, imprez kulturalnych, spektakli i aukcji,
8) Organizowanie konferencji szkoleniowo-naukowych,
9) Organizowanie spotkań integracyjno-edukacyjnych,

Przychód z działalności odpłatnej przeznaczony będzie wyłącznie na prowadzenie
działalności pożytku publicznego
§ 8
Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powoływać inne jednostki
organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem.
§ 9
1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swych
członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia prac
Stowarzyszenia.
2. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia w sferze zadań publicznych
oraz współpracy z organami administracji publicznej nie może być prowadzona
wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel
Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Członkami wspierającymi mogą być osoby
prawne.
2. Członków przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, zwykłą większością
głosów, na podstawie złożonej pisemnej deklaracji oraz przedstawienia
rekomendacji, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia z
chwilą jego zarejestrowania.
4. Przystępujący do Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu stają się
członkami Stowarzyszenia z chwilą przyjęcia ich przez Zarząd.
§ 11
Członek ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności do:
4.1. Czynnego i biernego prawa wyborczego.
4.2. Posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia.
4.3. Udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, szkoleniach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez
Zarząd.
4.4. Korzystanie ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
4.5. Przedstawiania wniosków dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :
1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i
znaczenia Stowarzyszenia.
2. Dbać o jego dobre imię.

3. Zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wobec osób z kręgu
ryzyka psychopatologicznego.

4. Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
5. Przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał
i zarządzeń władz Stowarzyszenia.
§ 13
Przynależność członka Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z członkowstwa złożonej w formie pisemnej Zarządowi.
2. Wykluczenia członka przez Zarząd w związku z:
1) zaleganiem przez członka z zapłatą składki członkowskiej przez sześć miesięcy,
2) nieusprawiedliwionym brakiem udziału członka w pracach Stowarzyszenia,
w szczególności w wyborach do organów Stowarzyszenia
3) działalnością na szkodę Stowarzyszenia.
3. Śmierci członka Stowarzyszenia.
§ 14
1. W przypadku wykluczenia członka przez Zarząd przysługuje mu prawo odwołania
się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w
terminie 14 dni od daty doręczenia Uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem.
2. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Członków, odwołującemu
się nie przysługują prawa członkowskie.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§15
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybory władz Stowarzyszenia są tajne, zaś głosowanie we wszystkich
innych sprawach jest jawne.
§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy
lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków
Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej i powiadamia o jego terminie,
miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi
lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia
oraz zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
1) Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
2) Uchwalanie zmian statutu,
3) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich odwołanie,
5) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez
członków Stowarzyszenia,
7) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
8) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
9) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
Organizacji,
10) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
5. Regulamin obrad przyjmuje pierwsze Walne Zgromadzenie Członków – każde
następne Zgromadzenie może podejmując uchwałę dokonać zmian w regulaminie.
6. Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej
większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym
terminie, w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie
obowiązuje.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§

19

1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków wybranych i odwoływanych przez Walne

Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd składa się z Prezydenta, dwóch Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika i
innych członków Zarządu
3. Prezydenta powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja prezydenta
trwa 4-lata.
4. Zarząd Stowarzyszenia:
1)
Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu,
2)
Podejmuje decyzje w przedmiocie przyjmowania i wykluczania
członków Stowarzyszenia,
3) Kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) Sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) Zwołuje Walne Zgromadzenie Członków,
6) Ustala zasady, tryb uiszczania oraz wysokość składki członkowskiej na
kolejny rok.
5. Członkowie Zarządu składają pisemne oświadczenie, że nie byli skazani
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.

§ 20
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne

Zgromadzenie Członków
2. Na czele Komisji Rewizyjnej stoi Przewodniczący, wybrany
przez Walne Zgromadzenie.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola bieżąca pracy Stowarzyszenia,
2) Kontrola całokształtu spraw finansowych związana z działalnością
Stowarzyszenia,
3) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym
Zgromadzeniu Członków,
4) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony na pierwszym posiedzeniu
Regulamin Prac Komisji Rewizyjnej.
5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają pisemne oświadczenie, ze nie byli
skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 21
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 12 pkt. 2 i 3
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§

22

1. W drodze uchwały Zarządu może być powołane Biuro Stowarzyszenia.
2. Biuro Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.
3. Regulamin, o którym mowa wyżej określa w szczególności strukturę
organizacyjną Biura oraz zakres kompetencji Biura.
4. Pracownikami Biura Stowarzyszenia mogą być także osoby nie będące
członkami Stowarzyszenia.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych
upoważniony jest Prezydent lub dwóch innych członków Zarządu
działających łącznie.
§ 24
Zabrania się :
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszania
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu oraz 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 jego członków, członków
organów lub pracowników Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia, członków organów
lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
§ 25
1. Zasady, tryb uiszczania oraz wysokość składek członkowskich na kolejny rok
kalendarzowy ustala w drodze uchwały Zarząd.
2. Uchwała określająca wysokość składek na kolejny rok kalendarzowy podejmowana
jest w terminie do 30 listopada danego roku.
3. W braku podjęcia uchwały, o której mowa wyżej we wskazanym terminie – na
każdy kolejny rok kalendarzowy obowiązują dotychczasowe postanowienia, co do
zasad, trybu uiszczania i wysokości składki.
4. Składkę ustala się jako miesięczną.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 26
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub
w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.
§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
stowarzyszeniach.

Kraków, dnia 28 października 2016 r.

