
Statut Stowarzyszenia „Warszawskie Towarzystwo Sceniczne”

Rozdział  I
Postanowienia Ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Warszawskie Towarzystwo Sceniczne” i w dalszym ciągu 
niniejszego statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989r. „Prawa o stowarzyszeniach” (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi 
zmianami) oraz niniejszego statutu.

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym 

samym lub podobnym profilu działania. 

§4
Stowarzyszenie może posługiwać się własnym znakiem organizacyjnym oraz używać 
pieczęci i godła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§5
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§6
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków 

z wyłączeniem §26.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania 

środków na realizację celów statutowych, w zakresie wymienionym w §31.

Rozdział II
Cele i środki działania

§7
Celami Stowarzyszenia są:

- prezentacja własnego dorobku oraz dorobku grup artystycznych w kraju i za granicą 
oraz ich popularyzacja, 

- dążenie do stworzenia młodym ludziom oraz artystom optymalnych warunków do 
rozwijania swoich zainteresowań,

- szerzenie i popularyzowanie ambitnej kultury i sztuki,
- ożywianie życia kulturalnego,
- konsolidacja środowisk artystycznych w kraju i za granicą,
- inspirowanie do podejmowanie niekonwencjonalnych działań twórczych,



- inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń w dziedzinie kulturalnej 
i społecznej w kraju i za granicą,

- tworzenie warunków współdziałania osób oraz instytucji zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu. 

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

- podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury, w tym organizowanie koncertów, 
imprez, festiwali, spektakli, happeningów oraz prowadzenie klubów dla osób 
zainteresowanych kulturą,

- współdziałanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój życia 
kulturalnego w kraju i za granicą,

- organizowanie warsztatów, treningów, kursów i szkoleń umożliwiających wszystkim 
zainteresowanym osobom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności,

- wspieranie działań twórczych członków Stowarzyszenia w życiu kulturalnym,
- utrzymywanie kontaktów ze środowiskami artystycznymi w kraju i za granicą,
- współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz władzami miasta 

i województwa,
- prowadzenie działalności artystycznej, informacyjnej, wydawniczej, fonograficznej, 

impresaryjnej i produkcji programów dla telewizji, radia i innych mediów,
- podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia, 

w tym prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków 
finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- zwyczajnych
- wspierających
- honorowych

§10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP oraz 

cudzoziemiec (także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP), który:
- poprze cele statutowe Stowarzyszenia,
- uzyska pozytywną opinię co najmniej 1/3 członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia,
- podpisze deklarację członkowską i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu.

2. Od odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia nie służy odwołanie.
3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia „Warszawskie Towarzystwo Sceniczne” mają 

status członków zwyczajnych.

§11
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, 
polska lub zagraniczna, która zobowiąże się do popierania w określonej formie działalności 
Stowarzyszenia, podpisze deklaracje członkowską i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu. 
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstwiciela.



§12
Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, polska lub zagraniczna, 
szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, muzyki, teatru lub szeroko rozumianej kultury. 
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

§13
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:

- prawo głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków,
- prawo udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
- bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
- prawo zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
- prawo posługiwania się odznaką Stowarzyszenia,
- prawo do nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa 

i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.
2. Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia mają wszystkie prawa członków 

zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§14
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

- przestrzegania postanowień Statutu,
- przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz 

czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani do regularnego uiszczania 

składek członkowskich w zadeklarowanej wysokości, nie niższej niż minimum 
ustalone przez Walne Zgromadzenie.

§15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, potwierdzonego pisemną 
rezygnacją złożoną do Zarządu,

- wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
a. działalności sprzecznej ze Statutem,
b. braku zaangażowania w prace Stowarzyszenia,
c. niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
d. utraty przez członka wspierającego osobowości prawnej.

- śmierci członka
2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia z innych powodów 

niż podany w podpunkcie „d” przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego 
Zgromadzenia Członków, którego decyzja jest ostateczna.

§16
Utrata członkostwa nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań majątkowych członka wobec 
Stowarzyszenia, ani jego roszczeń do Stowarzyszenia.



Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§17
1. Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zgromadzenie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli 
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

3. Przewidziany w statucie wybór władz następuje większością oddanych głosów 
w głosowaniu jawnym.

4. Wybieralne władze Stowarzyszenia mają kadencję trwającą 2 lata od dnia wyboru.

§18
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
- wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- nadawanie członkostwa honorowego,
- ustalanie minimalnej wielkości składek członkowskich,
- podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do 

kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż na 2 tygodnie przed 
upływem kadencji. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd 
powiadamia członków Stowarzyszenia na 14 dni przed terminem.

§20
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- z własnej inicjatywy, 
- na żądanie Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 10 dni od daty złożenia 
żądania lub wniosku. Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało 
zwołane.

§21
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały - w pierwszym terminie - w obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, w drugim terminie - bez 
względu na liczbę obecnych członków.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków.

§22



1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na 
zewnątrz.

2. Do zakresu działania Zarządu należy:
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i składanie sprawozdań ze swej 

działalności,
- nadawanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego Stowarzyszenia oraz 

występowanie o członkostwo honorowe Stowarzyszenia,
- powoływanie sekcji jako organów pomocniczych Zarządu oraz zatwierdzanie 

ich regulaminów,
- uchwalanie planu działalności i budżetu Stowarzyszenia zgodnie z programem 

działalności Stowarzyszenia uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, oraz 
zatwierdzanie planów i budżetów sekcji,

- dysponowanie, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, majątkiem 
Stowarzyszenia, 

- podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych w Statucie do kompetencji 
Zarządu.

§23
W skład Zarządu wchodzą co najmniej 3 osoby.

§24
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy 

do roku.
2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu może określać regulamin uchwalony 

w razie potrzeby przez Zarząd.

§25

Do reprezentacji Stowarzyszenia jest uprawniony samodzielnie każdy członek Zarządu.

§26
Zarząd może ustanowić płatne etaty dla pracowników zgodnie z budżetem Stowarzyszenia 
i obowiązującymi przepisami prawnymi.

§27
Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić w trakcie kadencji swój skład w ilości nie 
przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 

§28
1. Sekcja jest organem pomocniczym Zarządu, powołanym do organizowania 

działalności Stowarzyszenia w określonej dziedzinie.
2. O powstaniu sekcji decyduje Zarząd.
3. Członków sekcji wybiera Zarząd spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrażają

gotowość do pracy w sekcji.
4. Członkowie sekcji wybierają spośród siebie Przewodniczącego; wybór zatwerdza 

Zarząd.
5. Sekcja działa samodzielnie na podstawie własnego regulaminu zatwierdzonego przez 

Zarząd.
6. Sekcja sporządza swój plan pracy i budżet, który zatwierdza Zarząd.



7. Przewodniczący sekcji może zostać odwołany decyzją Zarządu. W tej sytuacji 
członkowie sekcji wybierają nowego przewodniczącego sekcji zgodnie 
z postanowieniami ust. 4.

§29
1. Komisja Rewizyjna sprawuje wewnętrzną kontrolę w Stowarzyszeniu.
2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej, z punktu widzenia 
zgodności z prawem i statutem,

- zgłaszanie Zarządowi uwag dotyczących jego działalności na podstawie na 
podstawie przeprowadzonych kontroli.

§30
1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić funkcji w innych władzach i organach 

Stowarzyszenia.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§31
1. Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, 

określonych w odrębnych przepisach, w zakresie:
 22.1 – Działalność wydawnicza
 22.2 – Działalność poligraficzna
 22.3 – Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 52.1 – Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 
 52.2 – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

w wyspecjalizowanych sklepach
 52.47 – Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
 52.48.E – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
 52.50.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
 52.6 – Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
 73.20 – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych
 74.13.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
 74.40.Z – Reklama
 74.81.Z – Działalność fotograficzna
 74.87.A – Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 74.87.B – Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 80.21.B – Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych
 80.42.B – Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie 

indziej niesklasyfikowane
 91.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 91.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
 91.33.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana



 92.11.Z – Produkcja filmów i nagrań wideo
 92.12.Z – Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
 92.13.Z – Projekcja filmów
 92.20.Z – Działalność radiowa i telewizyjna
 92.31 – Artystyczna i literacka działalność twórcza
 92.32.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 92.34.Z – Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio, lub za 
pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. 

3. Dochody osiągane z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

4. Dochody osiągane z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie mogą być 
przeznaczane do jakiegokolwiek podziału między członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

- składki członkowskie,
- dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
- dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,
- darowizny, spadki, zapisy i dotacje.

3. Zbycie lub obciążenie przez Stowarzyszenie majątku nieruchomego oraz przyjęcie 
albo odrzucenie spadku wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

4. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może korzystać 
z ofiarności publicznej.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§33
Zmiany statutu uchwala Walne Zgromadzenia bezwzględną większością oddanych głosów 
członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych, a w drugim 
terminie bez względu na liczbę członków.

§34
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku podejmuje 
Walne Zgromadzenie większością ¾ głosów członków zwyczajnych, przy obecności co 
najmniej ¾ członków zwyczajnych.


