STATUT STOWARZYSZENIA AMBASADA KRAKOWIAN

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie Ambasada Krakowian, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa w ramach obowiązującego prawa
oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 2.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
§ 4.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub z innymi podmiotami w kraju i za
granicą.
§ 5.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich
celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 6.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym
samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej
autonomii.
§ 8.
Nazwa, identyfikacja wizualna, logotyp i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

Rozdział II
Cele i formy działania
§9.
Misją Ambasady Krakowian jest tworzenie otwartej przestrzeni działań i spotkań dla krakowian, inspirowanie do
współpracy - tworzenie miejsc, gdzie spotykają się ludzie, ich pomysły i idee. A także integracja trzech sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego w celu kreowania wspólnego dobra.
Ponadto misją Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna, włączanie mieszkańców we współtworzenie i działanie
na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Integracja i rozwój trzeciego sektora oraz umożliwianie współpracy
istniejącym organizacjom pozarządowym. Zapewnianie warunków do wymiany doświadczeń między
mieszkańcami a organizacjami społecznymi, zapewnianie im możliwości rozwoju, realizacji celów oraz
przyczynianie się do powstawania nowych inicjatyw i organizacji pozarządowych, co umożliwi zwiększanie
partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

§ 10.
Celami Stowarzyszenia są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kształtowanie postawy otwartości oraz kultury dialogu ponad podziałami.
Wzmacnianie poczucia wspólnoty wśród mieszkańców Krakowa.
Wzrost kompetencji w zakresie inicjowania zmian w społeczności lokalnej.
Umacnianie więzi społecznych i działanie na rzecz rozwoju, tzw. przywództwa z misją.
Upowszechnianie postaw demokracji obywatelskiej i samorządności poprzez aktywne uczestnictwo w życiu
lokalnych społeczności i miasta.
Rewitalizacja istniejących i tworzenie nowych przestrzeni publicznych, a w szczególności: placów, ulic,
parków, ogrodów miejskich.
Rozwój kultury, sztuki, nauki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz architektury.
Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i zdrowego trybu życia.
Ochrona środowiska i rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa.

§ 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, spotkań oraz innych form poszerzania wiedzy.
2. Organizowanie imprez, festiwali i innych wydarzeń o charakterze publicznym.
3. Współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz uczestnictwo w
organizacjach krajowych i międzynarodowych.
4. Udział w wydarzeniach o charakterze szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, debat, spotkań.
5. Udział w imprezach, festiwalach i innych wydarzeniach o charakterze publicznym.
6. Współpracę i komunikację z mediami.
7. Inicjowanie debaty publicznej.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
9. Tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali, aplikacji mobilnych i serwisów.
10. Tworzenie niezależnych opracowań, materiałów edukacyjnych, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i
opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
11. Współpracę z władzami państwowymi, lokalnym samorządem oraz podmiotami gospodarczymi.
12. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej oraz
innych podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu działalności statutowej.
13. Udzielanie wsparcia i promowanie działań zbieżnych z celami statutowymi.
14. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju, demokracji obywatelskiej i aktywizmu w kanałach social-media,
wydawnictwach własnych i innych formach komunikacji zmediatyzowanej.
15. Udostępnianie przestrzeni lokalowej organizacjom i ruchom nieformalnym, działającym w zakresie zbieżnym
z celami statutowymi Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§13.
1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne obywatele polscy i
cudzoziemcy, które popierają cele Stowarzyszenia oraz dają należytą rękojmię czynnego uczestnictwa w pracach
Stowarzyszenia zmierzających do realizacji tych celów oraz uzyskały pozytywną opinię co najmniej dwóch innych
Członków Zwyczajnych.
2. Deklaracje o przyjęcie do Stowarzyszenia Członka Zwyczajnego powinny być składane w formie pisemnej
Zarządowi Stowarzyszenia. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§14.
1. Do praw Członka Zwyczajnego należy:
a. bierne i czynne prawo do udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
b. prawo udziału w zebraniach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym,
c. zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia do władz Stowarzyszenia,
d. korzystanie z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym udział w wykładach, spotkaniach,
warsztatach oraz imprezach o charakterze publicznym organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Prawo, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 w zakresie czynnego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
Członek nabywa po upływie 3 miesięcy od przyjęcia do Stowarzyszenia, zaś prawo do biernego udziału w
wyborach władz Stowarzyszenia, Członek nabywa po upływie 6 miesięcy od daty przyjęcia do Stowarzyszenia.

§15.
Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia,
2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy
Stowarzyszenia.
§16.
1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, wspierająca finansowo, organizacyjnie, merytorycznie lub materialnie cele działania
Stowarzyszenia. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem
swojego przedstawiciela.
2. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członek Wspierający posiada wszelkie prawa Członka Zwyczajnego, za wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego oraz prawa do udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
Członek Wspierający ma prawo brać udział w zebraniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem
doradczym.
4. Członek Wspierający jest zobowiązany do regularnego wspierania finansowo, organizacyjnie, merytorycznie
lub materialnie celów działania Stowarzyszenia.

§17.
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego, za wyjątkiem biernego i
czynnego prawa wyborczego oraz prawa do udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków
Stowarzyszenia. Członek Honorowy ma prawo brać udział w zebraniach Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia z głosem doradczym.

1.

§18.
Członkostwo Zwyczajne i Wspierające ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim upomnieniu w formie pisemnej lub elektroniczne, wystosowanym
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów
wewnętrznych, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, a w
szczególności: braku uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, skazania Członka
prawomocnym wyrokiem sądowym w procesie karnym lub w procesie cywilnym oraz w jakimkolwiek innym
procesie, w którym wobec Członka sąd orzekł karę dodatkową utraty praw publicznych,

c. wykluczenia przez Zarząd ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
po uprzednim upomnieniu w formie pisemnej lub elektronicznej, wystosowanym z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem,
d. śmierci Członka Stowarzyszenia,
e. rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub odmowy członkostwa zwyczajnego przysługuje
odwołanie w terminie 14 dni roboczych skierowane do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tej
sprawie jest ostateczna.
3. Członkostwo honorowe ustaje:
a. na pisemny wniosek Członka Honorowego złożony do Zarządu,
b. uchwałą Walnego Zebrania.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 19.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20.
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy Członków. Walne Zebranie może zdecydować o
przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. 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 trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 21.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w
drugim terminie wyznaczanym nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W
drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają jednomyślnie w głosowaniu przy obecności wszystkich Członków
Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum, uchwały głosowane są w trybie obiegowym.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie przy obecności wszystkich jej Członków.
§ 22.
1.

Walne Zebranie Członków:
a. jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
b. może być zwołane jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze lub sprawozdawczowyborcze, zawiadamiając Członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14
dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w
drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia Walnego Zebrania Członków.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 21 dni od przekazania
wniosku, o którym mowa w ust. 4, podmiot wnioskujący uzyskuje uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków samodzielnie, stosując odpowiednio przepisy dotyczące zwoływania przez Zarząd.
§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia oraz poszczególnych jego Członków,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
§ 24.
Zarząd Stowarzyszenia:
jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków
b. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
c. Zarząd składa się z 3 do 7 Członków Zarządu
2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu mogą też zostać zwołane na wniosek co najmniej dwóch Członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane mogą być też w drodze głosowania w trybie obiegowym. Uchwały w trybie
obiegowym podejmowane są bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Zarządu. Możliwość
głosowania kończy się w ciągu 7 dni od momentu poddania uchwały pod głosowanie. Każdy Członek Zarządu
może poddać uchwałę pod głosowanie. Za przebieg głosowania, zliczenie głosów, dokumentację oraz ogłoszenie
bezzwłoczne wyników głosowania w trybie obiegowym odpowiedzialny jest Protokolant, jak i członek Zarządu
poddający uchwałę pod głosowanie.
5. Wiążące decyzje Zarządu będą przekazywane Członkom Stowarzyszenia w formie pisemnej lub
elektronicznej w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia.
1.
a.

§ 25.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. przygotowanie sprawozdania finansowego,
5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
7. przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia,
8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
§ 26.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub 2 Członków Komisji.

§ 27.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu
Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego bezczynności,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 28.
Środki na realizacje celów Stowarzyszenia mogą pochodzić z:
a. darowizn, zapisów i spadków,
b. zbiórek publicznych lub loterii fantowych lub gry bingo fantowe,
c. dotacji, subwencji, grantów,
d. przychodów z majątku, w szczególności przychodów z zebranych środków pieniężnych na rachunkach
bankowych lub w innych instrumentach finansowych, dochodów z działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie nie będzie pobierało składek członkowskich.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego Członków.
1.

§ 29.
1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową określoną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.

1.
2.
3.
4.

§ 30.
Przechowywanie środków pieniężnych w kasie jest wyjątkiem od przechowywania ich na koncie.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Stowarzyszenie może przyjmować darowizny w gotówce.

Rozdział VI
Sposób reprezentacji
§ 31.
1. Do reprezentacji Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz dokonywania czynności
procesowych w postępowaniach przed organami sądowymi oraz administracyjnymi uprawniony jest każdy
Członek Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych o wartości powyżej 500 zł oraz udzielania
pełnomocnictw uprawnionych jest co najmniej dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 32.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków jedynie bezwzględną
większością głosów w obecności przynajmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, na wniosek
Zarządu.
§ 33.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością ¾
głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, na wniosek każdego z
Organów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

