STATUT STOWARZYSZENIA
„MEDITERALMA”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Mediteralma” zwane dalej Stowarzyszeniem
i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie zrzesza osoby aktywne, zaangażowane w działania na rzecz budowy
społeczeństwa otwartego, w szczególności w obszarach:
1. Stosunków i edukacji międzykulturowej,
2. Wrażliwości na problemy społeczne,
3. Socjologii,
4. Kultury.
W swoich działaniach członkowie odwołują się w szczególności do źródeł cywilizacji europejskiej i jej fundamentu
– kultury śródziemnomorskiej.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r.
(Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
Nazwa Stowarzyszenia i jej znak (logo) są prawnie zastrzeżone.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
O przystąpieniu do organizacji bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
Celami Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca:
Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji – w tym m.in.: organizacja, wspieranie i pobudzanie inicjatyw
kulturalnych związanych z poznaniem kultur, tradycji i historii narodów
Naukę, edukację, oświatę i wychowanie – w tym m.in.:
1) Edukację międzykulturową,
2) Inicjowanie wszelkich form aktywności społecznej,
3) Organizowanie i wspieranie badań naukowych związanych z poznaniem kultur,
4) Rozwój osobisty członków stowarzyszenia.
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
– w tym m.in.:
1) Tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów Europy,
2) Dążenie do likwidacji barier utrudniających kontakty i porozumienie pomiędzy narodami Europy.
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości – m.in. rozwijanie świadomości
ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości,
Rozwój świadomości obywatelskiej oraz upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej,
kulturowej - w tym m.in.: Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej poprzez prezentowanie i
popularyzację różnorodności kulturowej narodów i regionów europejskich,
Promowanie i wspieranie rozwoju postawy ﬁlantropii i działań wolontariatu,
10. Krajoznawstwo oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie koncertów, festiwali i innych imprez edukacyjno – kulturalnych służących popularyzacji tradycyjnych tańców i muzyki,
2. Organizowanie szkoleń, seminariów, imprez publicznych, konferencji, spotkań oraz warsztatów jak również innych
form działalności,
3. Wydawanie nagrań audio – video, popularyzujące dziedzictwo kultury europejskiej, w szczególności
śródziemnomorskiej i pochodnej,
4. Integrację członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
5. Prowadzenie działalności informacyjnej, w szczególności poprzez prowadzenie tematycznych portali internetowych
oraz forów internetowych,
6. Prowadzenie działalności wydawniczej; nauki języków, inicjowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich
w dziedzinie kultury, sztuki i turystyki,
7. Prowadzenie archiwum gromadzącego wszelkie materiały dotyczące folkloru muzycznego i tanecznego
8. Nawiązywanie kontaktów, współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami w kraju i za granicą,
9. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z autorytetami życia kulturalnego, politycznego i społecznego, władzami
samorządowymi i państwowymi, organizacjami i instytucjami międzynarodowymi oraz kołami biznesu i
przedsiębiorcami,
10. Organizowanie kształcenia i podnoszenia kwaliﬁkacji członków w dziedzinach i kierunkach ich zainteresowań,
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach,
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy
realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Dopuszcza się jednak możliwość
zatrudnienia przez Stowarzyszenie jego członków, w tym członków jego władz do realizacji konkretnych zadań.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
Statutowa działalność Stowarzyszenia w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest, z zastrzeżeniem
art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873), działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej – za wyjątkiem działalności
w obszarach służących realizacji celów statutowych - i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
Działalność nieodpłatną pożytku publicznego stowarzyszenia stanowi:
Według deﬁnicji zawartej w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług, za które stowarzyszenie nie pobiera opłaty.
Usługi należy rozumieć – według komentarza do ustawy – szeroko obejmując nimi także udzielanie wsparcia
ﬁnansowego podmiotom należącym do kategorii określonych w statucie.
Działalność odpłatną pożytku publicznego stowarzyszenia stanowi:
Według deﬁnicji zawartej w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie zadań należących do sfery zadań publicznych
w ramach realizowanych przez stowarzyszenie celów statutowych, za które stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie.
Statutem tym zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia 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. Przekazywania i wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich 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. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby ﬁzyczne i prawne.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba ﬁzyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jak i nie mający miejsca zamieszkania na tym terytorium.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała
na jego rzecz pomoc ﬁnansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba ﬁzyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład
w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny na podstawie pisemnej
deklaracji.
6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz
3) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
4) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
5) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
6) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) dbania o interesy i dobre imię Stowarzyszenia
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, jak również obowiązku opłacania składek
na rzecz Stowarzyszenia, posiada prawa i obowiązki określone w § 18.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym obradach Zebrań Walnych, w posiedzeniach Zarządu
i Komisji Rewizyjnej
3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego i ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek na rzecz
Stowarzyszenia.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim
uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
4)Wykluczenia
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd Główny z własnej inicjatywy, a w przypadku określonym
w ust. 1 pkt 4 orzeka Zarząd Główny na wniosek Sądu Koleżeńskiego podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona, skreślona lub osoba, której odmówiono prawa członkostwa ma prawo wniesienia odwołania
do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
1. Kadencja Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy udziale wszystkich członków Zarządu.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy
władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych
członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Zebranie Walne posiada moc podejmowania uchwał, gdy uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków
z prawem głosu. W przypadku nie zebrania wymaganej liczby uczestników Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zebranie
Walne w II terminie. Zebranie Walne w II terminie jest ważne nie zależnie od ilości uczestniczących członków.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

7) nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 10 członków zwyczajnych.
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia
otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków,
co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Zarząd Główny
1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia,
zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Główny składa się z 5 członków: Prezesa, oraz czterech Członków Zarządu
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania, składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań o charakterze
majątkowym w imieniu Stowarzyszenia, są:
Jednoosobowo Prezes Zarządu,
Dwuosobowo – pozostali członkowie Zarządu.
4.Zaciąganie zobowiązań bądź dokonywanie czynności rozporządzających powyżej 5 000,00 zł wymaga uchwały
Zarządu podjętej kwaliﬁkowaną większością 4/5 głosów.
5. Prezes kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu.
6. Zasady działania Zarządu ustala Statut Stowarzyszenia.
7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
Komisja Rewizyjna
1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz dwóch członków Komisji
Rewizyjnej.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się
przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym
władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych

lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Sąd Koleżeński
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
1) naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności
do Stowarzyszenia.
1.Sąd Koleżeński może orzekać karę upomnienia;
2. W sprawach większej wagi Sad Koleżeński może:
1) skierować do Zarządu Głównego wniosek o wykluczenie ze Stowarzyszenia;
2) skierować do Walnego Zebrania Członków wniosek o pozbawienie członka honorowego tytułu.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od
daty dostarczenia odpisu orzeczenia.
Rozdział V
Majątek i fundusze
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia w tym dochody z własnej działalności i dochody z majątku
Stowarzyszenia,
4) dotacje,
5) efekty pracy umysłowej i twórczej członków stowarzyszenia wykonane na rzecz Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca lutego każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają
składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na
członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zgromadzenie.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę ﬁnansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach rocznego planu budżetowego.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie
Członków wymaga kwaliﬁkowanej większości 2/3 głosów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie
zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20
poz. 104 z późniejszymi zmianami.

