Statut stowarzyszenia
Polskie Stowarzyszenie Kreatywności
Tekst jednolity z dnia 3 lipca 2010 r.

STATUT - Rozdział I - Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie pod nazwą „Polskie Stowarzyszenie Kreatywności”, zwane
dalej Stowarzyszeniem działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych
Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami i organizacjami
zagranicznymi.
§2
Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia miasto Kraków.
§3
Stowarzyszenie może tworzyć struktury terenowe według zasad określonych w
niniejszym Statucie.
§4
Stowarzyszenie może należeć i współpracować z krajowymi i z
międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze.
§5
Stowarzyszenie może przyznawać odznaczenia honorowe, nagrody, wyróżnienia
i stypendia osobom fizycznym i prawnym wybitnie zasłużonym dla celów
obranych przez Stowarzyszenie.
STATUT - Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji
§5
1. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań
naukowych i edukacyjnych ukierunkowanych na twórczy rozwój
człowieka w ciągu całego jego życia w kontekście jego działań
społecznych i indywidualnych.
2. Ponadto celem Stowarzyszenia jest:
- stworzenie kompetentnej kadry trenerów i supervisorów, którzy będą
rekomendowani przez Stowarzyszenie do podejmowania działań
edukacyjnych na terenie Polski
- organizowanie zjazdów szkoleniowych, konferencji, szkoleń, zjazdów i
warsztatów dla członków Stowarzyszenia i osób postronnych w ramach
realizacji celów statutowych.
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- wydawanie i rozpowszechanianie czasopism, broszur, materiałów
szkoleniowych i książek dotyczących celów działalności Stowarzyszenia
- organizowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich form edukacji
prowadzonej według zasad psychopedagogiki twórczości dla dzieci
młodzieży i dorosłych w szczególności w następujących formach:
przedszkoli, szkół, studiów, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i
innych
- wspieranie edukacji nauczycieli i studentów
- działanie na rzecz rozwoju demokracji i postaw obywatelskich dzieci,
młodzieży i dorosłych.
- edukacja społeczeństwa w obszarze wiedzy o niepełnosprawnych
obywatelach oraz pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
- prowadzenie szkoleń w celu zmniejszenia bezrobocia.
3. Działania polegające na „organizowaniu, inicjowaniu i wspieraniu
wszelkich form edukacji prowadzonej według zasad psychopedagogiki
twórczości dla dzieci młodzieży i dorosłych w szczególności w
następujących formach: przedszkoli, szkół, studiów, studiów
podyplomowych, kursów, szkoleń i innych” podlegają Zarządowi
Głównemu, który decyduje o ich powołaniu i zasadach działania zgodnie
z obowiązującymi odpowiednio ustawami oraz nadzoruje ich działalność.
4. Wszystkie wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu formy działania
mają prawo posługiwania się nazwą Stowarzyszenia z dodanym członem
nazwy odpowiednim do charakteru ich działalności.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• organizowanie warsztatów, kursów, seminariów, superwizjii, konferencji
naukowych i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym
przez cele na terenie placówek własnych i innych,
• udzielanie rekomendacji i uznanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć
edukacyjnych w ramach psychopedagogiki twórczości i dziedzin
pokrewnych według zasad ustalonych odrębnym regulaminem
wewnętrznym,
• prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej,
badawczej i naukowej,
• współpraca i wymiana doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, fundacjami,
instytucjami, placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą,
• propagowanie zasad wychowawczych opisanych w zatwierdzonych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i wydanych przez WSiP programach
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wychowawczych: „Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości.” i „Żywioły.
Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym.”
• inicjowanie podobnych form działań wychowawczych w innych
miejscowościach,
• organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
połączeniu z zajęciami realizującymi cele statutowe,
• prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przeznaczone są w
całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
STATUT - Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na aspirujących, rzeczywistych,
honorowych i wspierających.
§ 7a
Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba mająca wyższe
wykształcenie, akceptująca jego cele i charakter oraz swoim dotychczasowym
zachowaniem dająca gwarancję przestrzegania Statutu i realizacji celów
Stowarzyszenia oraz z ukończonymi kursami, szkoleniami lub studiami i
studiami podyplomowymi z zakresu psychologii lub psychopedagogiki
twórczości uznanymi przez Zarząd Główny za wystarczające. Odstąpienie od tej
reguły reguluje Regulamin Członkostwa opracowanym przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia po jego rejestracji.
§ 7b
Członkiem aspirującym może być osoba akceptująca cele i charakter
Stowarzyszenia oraz swoim dotychczasowym zachowaniem dająca gwarancję
przestrzegania Statutu i realizacji celów Stowarzyszenia, ale niespełniająca
pozostałych wymagań członka rzeczywistego regulowanych przez § 7a.
Członkiem aspirującym można pozostawać nie dłużej niż przez rok. Odstąpienie
od tej reguły reguluje Regulamin Członkostwa opracowanym przez Zarząd
Główny Stowarzyszenia po jego rejestracji.
§ 7c
Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec.
§ 7d
Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba pozbawiona praw publicznych.
§8
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Nabycie członkostwa następuje w wyniku pisemnej deklaracji
zainteresowanego. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Główny
Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego i co najmniej
jednej opinii wprowadzającej członka Stowarzyszenia. Od uchwały
odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w terminie
14-dniowym.
§ 8a
Decyzję o rodzaju członkostwa nowej osoby podejmuje Zarząd Główny
Stowarzyszenia według zasad przyjętych w Regulaminie Członkostwa
opracowanym przez Zarząd po rejestracji Stowarzyszenia.
§9
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku zgłoszonego na piśmie
wystąpienia ze Stowarzyszenia, wykluczenia przez Zarząd Główny za czyny
godzące w dobre imię Stowarzyszenia i działanie na jego szkodę lub
zaniedbania obowiązków stwierdzone przez Zarząd, w wypadku zalegania z
opłatą składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy.
§ 9a
Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dni od
daty doręczenia uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu.
§ 10
Członkom Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do
władz Stowarzyszenia, prawo do ogłaszania wniosków dotyczących jego
działalności oraz podejmowania inicjatyw związanych z tą działalnością.
§ 11
Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest branie czynnego udziału w pracach
i działalności Stowarzyszenia, przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacanie składek członkowskich w
wysokości ustalanej co rocznie przez Zarząd.
§ 11 a
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo być informowani o wszelkich
inicjatywach Stowarzyszenia i mają pierwszeństwo uczestniczenia w nich.
§ 12
Za zasługi poniesione dla Stowarzyszenia Zarząd Główny Stowarzyszenia może
nadać godność członka honorowego. Do członków honorowych nie stosuje się
paragrafów określających uprawnienia i obowiązki członków zwyczajnych.
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§ 13
Członkiem wspierającym może być decyzją Zarządu osoba fizyczna bądź
prawna wspierająca materialnie działanie Stowarzyszenia w wysokości
określonej przez Zarząd.
§ 14
Członkowie wspierający poza obowiązkiem określonym w § 13 nie mają innych
obowiązków. Nie przysługują im również uprawnienia dla członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
STATUT - Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia,
2) Zarząd Główny Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
§ 16
Zarząd Główny Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia uzupełnić
mogą swój skład o nowych członków w przypadku zwolnienia się miejsca w ich
składzie. Decyzje dotyczące dołączenia nowych członków Zarządu Głównego
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia. Decyzje dotyczące
przyjęcia nowych członków do komisji rewizyjnej podejmuje Komisja
Rewizyjna Stowarzyszenia.
§ 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia zwane dalej Zebraniem.

§ 17a
W wypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 500, Walne Zebranie
Członków przekształca się w Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.
Delegaci wybierani są na okres jednego roku począwszy od momentu uzyskania
mandatu delegata. Delegatów wybierają Koła terenowe Stowarzyszenia w
wyborach jawnych zwykłą większością głosów. Liczba delegatów z jednego
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Koła określona jest liczbą członków - na dziesięciu członków koła przypada
jeden delegat na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.
Delegat, który w trakcie kadencji przestanie być członkiem
stowarzyszenia traci swój mandat. Na jego miejsce wybierany jest nowy
delegat z tego samego koła w wyborach jawnych normalną większością głosów
w terminie do miesiąca od daty ustąpienia poprzedniego delegata. Taka sama
procedura obowiązuje w wypadku zrzeknięcia się przez delegata mandatu lub w
wypadku śmierci delegata.
Przewodniczący koła zostaje delegatem na Walne Zebranie Delegatów
Stowarzyszenia z racji pełnionej funkcji i nie jest on wliczany w pulę delegatów
przysługujących dla koła z racji ilości członków.
§ 18
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 19
Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
Zawiadomienie o jego terminie powinno być dostarczone przynajmniej dwa
tygodnie naprzód.
§ 20
Walne Zebranie nadzwyczajne może być zwołane z inicjatywy Zarządu
Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz na żądanie
2/3 członków Stowarzyszenie. Powinno ono odbyć się w terminie jednego
miesiąca od daty podjęcia decyzji lub ogłoszenia żądania. Obraduje ono nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
• wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
• określenie szczegółowych sposobów realizacji celów Stowarzyszenia,
• udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia na wniosek
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
• rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie członkostwa,
• podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i likwidacji jego
majątku,
• sprawy niezastrzeżone dla innych organów.
§ 22
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie. Uchwały
podejmowane są bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie
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wyznaczonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Drugi termin Walnego
Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu co najmniej 30 minut po
pierwszym.
§ 23
Uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia oraz zmian statutu wymagają
większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia
w pierwszym terminie. Uchwały te podejmowane są bez względu na liczbę
obecnych w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia.
Głosowanie jest jawne z wyjątkiem, gdy odmiennie postanowi Walne Zebranie.
Wówczas głosowanie jest tajne.
§ 24
Członkowie wspierający mają głos doradczy. Na Walne Zebranie zaprasza się
również członków honorowych.
§ 25
Zarząd Główny Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem kieruje pracą
Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 26
Do zakresu działania Zarządu należą:
• zwołanie Walnego Zebrania,
• wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
• składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z prowadzenia działalności,
• kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia,
• dokonywanie zmian w statucie,
• podejmowanie decyzji o przyjmowaniu nowych członków,
• nadawanie godności członka honorowego,
• uchwalanie składki członkowskiej na okres jednego roku,
• przyznawanie określonego rodzaju członkostwa na podstawie
reprezentowanych przez kandydata kompetencji merytorycznych, które
określony jest odrębnymi przepisami wewnętrznymi w regulaminie
Członkowskim uchwalonym przez Zarząd,
• podejmowanie decyzji o podjęciu działalności zgodnie z obowiązującym
prawodawstwem form realizacji celów Stowarzyszenia w postaci:
przedszkoli, szkół, studiów i studium podyplomowych, kursów, form
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, szkoleń i warsztatów.
§ 27
Zarząd składa się od 4 do 8 członków wybranych w tajnym głosowaniu zwykłą
większością głosów przez Walne Zebranie Członków (Delegatów). Kadencja
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Zarządu trwa 4 lata. Liczba członków Zarządu ustalana jest każdorazowo przez
Walne Zebranie jednocześnie z wyborem Zarządu.
§ 28
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków
Przewodniczącego Zarządu, który zostaje jednocześnie Prezesem Zarządu,
Wiceprezesa , Członka Zarządu - Sekretarza oraz Członka Zarządu - Skarbnika.
Jeśli Zarząd liczy więcej niż 4 osoby - kolejne osoby powołane w skład Zarządu
pełnią funkcję Członka Zarządu.
W wypadku podjęcia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Zarząd
spośród swoich członków wybiera osobę będącą kierownikiem tej działalności.
§ 29
W wypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w trakcie trwania kadencji
Zarząd uzupełnia swój skład o nowego członka bez konieczności zwoływania
Walnego Zebrania Członków (Delegatów).
§ 30
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy jego członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos
przewodniczącego.
§ 31
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu w sprawach majątkowych, finansowych i
innych składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.
§ 31a
Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 32
1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, liczy 3 osoby i jest organem
kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Komisja zostaje wybrana na
Walnym Zebraniu Członków.
Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków. W razie równej
ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. W przypadku, wystąpienia wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej w
trakcie trwania kadencji tj. w szczególności: w przypadku złożenia
rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna
uzupełnia swój skład w ten sposób, iż powołuje spośród członków
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Stowarzyszenia, osobę która tymczasowo tj. do najbliższego Walnego
Zebrania Członków pełnić będzie brakującą funkcję w Komisji
Rewizyjnej.
§ 32a
Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
§ 33
Do zadań Komisji należy:
• kontrolowanie całokształtu działalności gospodarczej i finansowej
Stowarzyszenia,
• składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i stawianie wniosków w
przedmiocie absolutorium.
§ 34
Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
STATUT - Rozdział V - Struktura Stowarzyszenia
§ 35
Stowarzyszenie może tworzyć koła terenowe w innych miejscowościach kraju.
§ 36
Do powstania koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków
zamieszkałych na terenie działania Koła i spełniających warunki członkostwa.
§ 37
Władze koła stanowią:
1) Walne Zebranie Koła,
2) Zarząd Koła
§ 38
Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła i do jego kompetencji należy:
• wybór Prezesa, Zarządu
• udzielanie Zarządowi Koła absolutorium,
• podejmowanie uchwał w sprawie realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 39
Walne Zebranie Koła może być zwyczajne i nadzwyczajne. § 19 i § 20 stosuje
się odpowiednio. W Walnym Zebraniu Koła bierze udział członek Zarządu
Głównego Stowarzyszenia.
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§ 40
Zarząd Koła składa się z Prezesa oraz 3 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
§ 41
Do zakresu działania Zarządu Koła należy:
• realizacja celów Stowarzyszenia na terenie działania Koła,
• realizacja uchwał władz Stowarzyszenia,
• zwoływanie Walnego Zgromadzenia Koła,
• reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie działania Koła,
• rekomendowanie kandydatów na członków Stowarzyszenia.
§ 42
Koło nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada osobowości prawnej.
STATUT - Rozdział VI - Majątek Stowarzyszenia
§ 43
Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, ruchomości i
nieruchomości.
§ 44
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z
własnej działalności gospodarczej, spadków, zapisów, darowizn, poleceń,
zbiórek publicznych, dotacji, grantów i świadczeń osób wspierających.
§ 45
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad
określonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, ujętych w odrębnych
przepisach. Uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej i
przedmiocie działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków.
§ 46
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności
gospodarczej należy do zadań Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
§ 47
Wysokość składek miesięcznych i decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku
uiszczania składek określa Zarząd Główny Stowarzyszenia.
STATUT - Rozdział VII - Likwidacja Stowarzyszenia
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§ 48
Likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
członków, podjętej zgodnie z § 23 Statutu.
§ 49
Likwidacja Stowarzyszenia następuje w przypadku:
zmniejszenia się liczby członków Stowarzyszenia poniżej 15 osób,
§ 50
W przypadku likwidacji Stowarzyszenia likwidatorami są członkowie Zarządu
Głównego Stowarzyszenia.
STATUT - Rozdział VIII - Przepisy Końcowe
§ 51
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się
członkami Stowarzyszenia po wypełnieniu deklaracji członkowskich i opłaceniu
składek.
§ 52
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawa o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20
poz. 104).
Przewodniczący: ………………………..
Protokolant: …………………………………..
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