STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIEGO PATCHWORKU
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie Polskiego Patchworku, nazywane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym
osobowość prawną.
§ 2.
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia są Prace Duże.
§ 3.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
§ 4.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest oznaczony.
§ 5.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
§ 6.
Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
Rozdział 2
CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI ICH REALIZACJI
§ 7.
1. Stowarzyszenie ma na celu podejmowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i
działań edukacyjno- kulturalnych w następującym zakresie:
a. promowanie sztuki patchworku oraz sztuki tekstylnej;
b. rozwijanie i kultywowanie tradycji tekstylnego rękodzieła ludowego i artystycznego;
c. wsparcie twórców i innych osób zaangażowanych w rozwijanie i kultywowanie
tradycji tekstylnego rękodzieła ludowego i artystycznego;
d. promowanie i popularyzacja twórczości rękodzielniczej;
e. współpraca z innymi organizacjami o podobnym zakresie działania, w tym w celu
wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń;
f. wspieranie i umacnianie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, dbanie o
ich prawa oraz ochrona przed nieuczciwą konkurencją;
g. dostarczanie swoim członkom wszelkiej możliwej pomocy w rozwoju ich działań
twórczych i nauczania w zakresie sztuki patchworku i sztuki tekstylnej.

§ 8.
1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności
poprzez:
a. wydawania publikacji, broszur, fotografii, organizowanie kursów, konferencji,
wystaw, konkursów, spotkań i wymiany kulturalnej – także w formie elektronicznej;
b. finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z realizacją celów
Stowarzyszenia;
c. współpracę z instytucjami państwowymi, organami administracji, organizacjami
społecznymi i innymi podmiotami w Polsce i za granicą, które prowadzą działalność w
zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
d. organizowanie szkoleń, warsztatów, wykładów i innych działań informacyjno–
edukacyjnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci - także w formie elektronicznej;
e. kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie statutowych celów
realizowanych przez Stowarzyszenie;
f. tworzenie galerii, izb twórczych, stałych i sezonowych punktów ekspozycyjnohandlowych i usługowych.
2. Stowarzyszenie może podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych
zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
Rozdział 3
PRAWA I OBOWIAZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność
Stowarzyszenia i wspiera je merytorycznie, rzeczowo lub finansowo. Członkowie
wspierający nie korzystają z czynnego ani biernego prawa wyborczego, nie posiadają też
głosu stanowiącego. Członkom wspierającym przysługuje jedynie głos doradczy.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przysługujące członkom
zwyczajnym. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania składek
członkowskich.
4. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie władz Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby
o pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Małoletni w wieku od 10 do 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
Stowarzyszenia według zasad określonych w niniejszym Statucie, jednak bez prawa
udziału w głosowaniu na walnych zgromadzeniach członków oraz bez korzystania z
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
6. Małoletni członkowie Stowarzyszenia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek
członkowskich.

§ 11.
1. Uzyskiwanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje po zapoznaniu się ze
Statutem, na drodze złożenia Zarządowi pisemnej deklaracji woli wstąpienia do
Stowarzyszenia. Deklaracja powinna określać rodzaj wnioskowanego członkostwa.
Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd zwykłą
większością głosów w drodze pisemnej uchwały.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek członka
Stowarzyszenia.
§ 12.
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a. popierać i czynnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia;
b. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
c. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
d. przestrzegać postanowień Statutu, a także stosować się do uchwał organów
Stowarzyszenia;
e. regularnie opłacać składki członkowskie.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia, w
szczególności przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
oraz prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania
Stowarzyszenia.
§ 13.
1. Członkostwo ustaje automatycznie z chwilą:
a. śmierci członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną;
b. utraty osobowości prawnej członka wspierającego będącego osobą prawną;
c. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;
d. utraty praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z
przepisami prawa
2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może również nastąpić na podstawie uchwały
Zarządu, podjętej po stwierdzeniu:
a. niestosowania się przez członka Stowarzyszenia do postanowień Statutu bądź
uchwał organów Stowarzyszenia lub prowadzenia działań sprzecznych ze Statutem
lub celami Stowarzyszenia, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu;
b. zalegania przez członka Stowarzyszenia z opłatą składki członkowskiej przez co
najmniej dwa okresy, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.
§ 14.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje pisemne odwołanie
do Walnego Zebrania Członków, które powinno zostać wniesione za pośrednictwem
Zarządu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez członka Stowarzyszenia informacji o
uchwale Zarządu w sprawie wykluczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.
Rozdział 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.

§ 16.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Oprócz innych kwestii wynikających z niniejszego Statutu lub przepisów prawa, do
kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: a. uchwalanie zmian w Statucie
Stowarzyszenia;
b. ustalenie wytycznych działania Stowarzyszenia;
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej i udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania
obowiązków;
d. powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia
majątku Stowarzyszenia pozostałego po likwidacji;
f. nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek członka Stowarzyszenia;
g. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną bądź
członków Stowarzyszenia.
§ 17.
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest ważne pod warunkiem, iż na zebraniu
obecna jest co najmniej połowa członków Stowarzyszenia.
2. Jednakże w przypadku braku wymaganego kworum na prawidłowo zwołanym Walnym
Zebraniu Członków, podczas kolejnego Zebrania nie będzie wymogu uzyskania kworum,
pod warunkiem, iż takie kolejne Walne Zebranie Członków: a. odbędzie się nie później
niż w ciągu 2 miesięcy od dnia Walnego Zebrania Członków, na którym nie uzyskano
kworum;
b. zostanie prawidłowo zwołane;
c. zostanie zwołane z takim samym porządkiem obrad, jaki przewidziany był dla
Walnego Zebrania Członków, na którym nie uzyskano kworum.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków wymagają bezwzględnej większości głosów
oddanych, za wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia oraz zmiany
Statutu Stowarzyszenia, które podejmowane są większością 2/3 głosów oddanych.
§ 18.
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.
2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy, jak również na pisemny
wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich
członków listownie lub w dowolny inny skuteczny sposób, w tym drogą poczty
elektronicznej na podane w tym celu przez członków adresy, co najmniej na 14 dni przed
terminem rozpoczęcia obrad.
4. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków przez członków
Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia, zgodnie z ust. 2 powyżej, Walne
Zebranie Członków powinno zostać zwołane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia
doręczenia Zarządowi powyższego wniosku.

§ 19.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od trzech do pięciu członków, w tym Prezesa,
wiceprezesa i Skarbnika.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 lata.
4. Oprócz innych kwestii wynikających z niniejszego Statutu lub przepisów prawa, do
kompetencji Zarządu należy:
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b. koordynacja prac Stowarzyszenia;
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
e. administrowanie majątkiem Stowarzyszenia;
f. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płatności.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3
składu Zarządu.
6. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie Zarządu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
Zarządu.
§ 20.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności –
Wiceprezes lub inny członek Zarządu, informując pozostałych członków Zarządu o terminie i
miejscu posiedzenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
§ 21.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia, w tym w szczególności
do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu.
§ 22.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków na trzyletnią
kadencję.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: a. monitorowanie bieżącej działalności
Stowarzyszenia, w tym kontrola terminowego opłacania składek;
b. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia; a w
szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
c. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności;
d. opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
3. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W trybie tym można powołać nie
więcej niż połowę składu Komisji Rewizyjnej.

§ 23.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
informując pozostałych członków Komisji Rewizyjnej o terminie i miejscu posiedzenia z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Komisji Rewizyjnej.
§ 24.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, sponsoringu i dochodów z majątku Stowarzyszenia.
2. W przypadku podjęcia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, wpływy z takiej
działalności również zasilają majątek Stowarzyszenia i przekazywane są w całości na
działalność Stowarzyszenia i realizację jego celów.
3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w przepisach prawa.
4. Fundusze Stowarzyszenia przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.
Rozdział 5
JEDNOSTKI TERENOWE
§ 25.
1. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną. Członkowie Oddziału uczestniczą
w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów
Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
2. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału
powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu
oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 26.
1. Władze oddziału to:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału 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.
§ 27.
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co
trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 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 zwołania Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału
Stowarzyszenia
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.
§ 28.
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera się prezesa i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na pół roku.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
§ 29.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału
Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności
Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału
w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału
Stowarzyszenia
§ 30.
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział
działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem
Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może
podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu
nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 31.
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3
głosów oddanych.
§ 32.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków, podjętej większością 2/3 głosów oddanych.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
powołuje komisję likwidacyjną oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia
pozostałym po likwidacji.
§ 33.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o
stowarzyszeniach.

