STATUT STOWARZYSZENIA „WARSZTAT MIEJSKI”

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Warsztat Miejski
2. Stowarzyszenie Warsztat Miejski zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszenie”, działa w
oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz.
104 z późniejszymi zmianami) i postanowienia niniejszego Statutu.
3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania go do Krajowego Rejestru
Sądowego.
§2
1.
2.
3.
4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
§3

1.
2.
3.
4.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji.
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru
zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Stowarzyszenia.

Rozdział II – Cele i zasady działania Stowarzyszenia
§4
Celami Stowarzyszenia są:
1. Promocja kultury „make” i majsterkowania.
2. Stworzenie i animowanie ogólnodostępnej przestrzeni warsztatowej dla majsterkowiczów,
twórców i artystów.
3. Tworzenie najlepszych możliwych warunków dla rozwoju lokalnej społeczności
majsterkowiczów, twórców i artystów.
4. Promowanie i upowszechnianie zainteresowań technicznych i artystycznych, promowanie
działań twórczych i edukacja techniczna, wśród wszystkich grup wiekowych.
5. Promowanie idei edukacji STEAM (Science and Technology interpreted through Engineering
and the Arts, all based in Mathematical elements) – tj. upowszechniania nauk ścisłych poprzez
ich doświadczanie w oparciu o matematykę i działania artystyczne.
6. Skupianie pasjonatów różnych dziedzin technicznych oraz artystycznych chętnych do
wspólnego poszerzania wiedzy oraz dzielenia się doświadczeniem.
7. Wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki. Popularyzacja nauki i uczenia się.
9. Promocja aktywności społecznej.
10. Promocja i organizacja wolontariatu, w tym również wolontariatu pracowniczego.
11. Promocja i wspieranie przedsiębiorczości.
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§5
Cele szczegółowe:
1. Edukacja obszarze technologii informatycznych, ekologii, kultury, sztuki, architektury,
wzornictwa przemysłowego i użytkowego, w tym:
inicjowanie i wspieranie działań innowacyjnych na polu nowych technologii,
badanie, tworzenie, upowszechnianie, propagowanie, edukowanie, animowanie;
integrowanie i aktywizowanie społeczeństwa w zakresie wyżej wymienionych dziedzin,
prototypowanie i wdrażanie nowych technologii, produktów i procesów,
wspieranie i upowszechnianie działań oraz realizowanie projektów związanych z
programowaniem, elektroniką, robotyką, mechaniką i innymi innowacyjnymi technologiami a
także twórczością artystyczną,
2. Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie technologii open source.
3. Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez działania związane z osobistą fabrykacją.
4. Kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.
5. Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększanie
dostępu do cyfrowych technologii.
6. Działania na rzecz wszystkich grup wiekowych, w zakresie realizacji celów statutowych.
7. Wspieranie małych i dużych środowisk lokalnych, w zakresie realizacji celów statutowych.
8. Propagowanie idei ruchu wolnego i otwartego oprogramowania, otwartych technologii oraz
wolnej wiedzy i kultury.
9. Działalność edukacyjna, mająca na celu budowanie postawy aktywnej w sferze fabrykacji,
rozwoju zrównoważonego, otwartych technologii i innych aspektów życia społeczeństwa
informacyjnego.
10. Edukacja ekologiczna, wspieranie, inicjowanie i propagowanie działań na rzecz ochrony
środowiska naturalnego. propagowanie ekologicznego stylu życia, oraz świadomego i
odpowiedzialnego korzystania z zasobów.
11. Propagowanie rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu miast i wsi,
zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz podnoszeniu jakości życia ich
mieszkańców.
12. Stworzenie środowiska sprzyjającego wzajemnej wymianie kompetencji i współpracy
przedstawicieli różnych profesji, integrującego działalność edukacyjną, społeczną i biznesową.
13. Promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych we współpracy z sektorem
przedsiębiorstw.
14. Podnoszenie kompetencji w korzystaniu z technologii w tym technologii cyfrowych.
15. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia, poszukiwania, testowania, wdrażania i promocji
rozwiązań ułatwiających społecznościom lokalnym i wspólnotom osiągnięcie
samowystarczalności, we wszelkich możliwych aspektach.
16. Wspieranie i rozwijanie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i
alternatywnych.
17. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie realizacji celów statutowych.
18. Działania w ramach integracji i wspierania organizacji pozarządowych.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
1. Organizację warsztatów, szkoleń, wykładów, konferencji i innych form edukacji (w tym
wirtualnych np. e-szkolenia, webinary, etc.) służących poszerzaniu kompetencji i wiedzy dla
wszystkich grup wiekowych.
2. Wymianę doświadczeń.
2

3. Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie realizacji
celów Stowarzyszenia.
4. Organizację wizyt studyjnych i wyjazdów.
5. Prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych.
6. Organizację, festiwali, wystaw, wernisaży, happeningów i innych form ekspresji artystycznej.
7. Działalność naukowo-badawczą.
Odpłatną działalność pożytku publicznego:
1. Organizację specjalistycznych warsztatów i kursów rzemiosła.
2. Udostępnianie przestrzeni narzędzi i maszyn rzemieślniczych
3. Działalność wydawniczą

Rozdział V – Majątek i Fundusze
§7
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)
b)
c)
d)

ze składek członkowskich,
z darowizn, spadków, zapisów,
z dochodów z własnej działalności statutowej,
z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia;
e) z pozyskanych i otrzymanych dotacji i grantów
f) ze zbiórek publicznych i loterii fantowych
g) z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§8
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
3.
Rozdział III Członkowie – prawa i obowiązki
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada
obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów
Stowarzyszenia), która:
a) złoży deklarację członkowską,
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2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji
Zarządu.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 3 członków
Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

przez

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
e) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
f) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
g) regularnego opłacania składek,
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza
tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 12
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
− z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
− z powodu nieobecności na trzech kolejnych spotkaniach Stowarzyszenia,
− z powodu niepłacenia składek za okres 2 kolejnych lat,
− na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
a) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
b) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego zebrania członków. Uchwała Walnego zebrania członków jest
ostateczna.
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Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne zebranie członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez
5 kadencji.
4. W pierwszym terminie Walnego zebrania członków uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. W drugim terminie decyzje mogą podejmowane zwykłą
większością głosów, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 14
1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym zebraniu
członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne zebranie członków zwyczajne jest zwoływane raz rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7
dni przed terminem zebrania.
4. Walne zebranie członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Do kompetencji Walnego zebrania członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu,
g) uchwalanie budżetu,
h) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
§ 15
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego zebrania członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z prezesa i od 3 do 5 członków zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
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4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego zebrania członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) udzielanie pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do reprezentowania
Stowarzyszenia zarówno w Polsce jak i za granicą.
i) zwoływanie Walnego zebrania członków,
j) przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 16
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym zebraniu członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym zebraniu członków,
f) reprezentowanie
Stowarzyszenia
w
umowach
zawieranych
pomiędzy
Stowarzyszeniem, a Członkami zarządu.
4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.

Rozdział IX – Postanowienia końcowe
§17
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne zebranie członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich),przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne zebranie członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
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