Statut Stowarzyszenia „Kuźnica" w Krakowie.
I Postanowienia ogólne.
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie „Kuźnica"' zwane w dalszej części statutu
„Kuźnica".
§ 2. Terenem działalności „Kuźnicy" jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą jej władz jest
miasto Kraków. Członkowie „Kuźnicy" działający na terenie innych miejscowości lub
regionów mogą organizować się w filie.
§ 3. „Kuźnica" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieograniczony i posiada
osobowość prawną.
§ 4. „Kuźnica" opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§ 5. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie „Kuźnica" w Krakowie.
§ 6. „Kuźnica" może posiadać odznakę organizacyjną przy zachowaniu obowiązujących w
tym względzie przepisów.

II Cele i środki działania.
§ 7. Celem „Kuźnicy" jest:
a/ skupianie na zasadzie dobrowolności aktywnych intelektualnie przedstawicieli różnych
środowisk i zawodów, którym bliskie są zasady demokracji, humanizmu i tolerancji rozwijania i upowszechniania wartości lewicowych, umacniania polskiej racji stanu,
państwa prawa i sprawiedliwości społecznej, wspierania rozwoju narodowej kultury i jej
otwarcia na świat, budzenia szacunku do wiedzy i racjonalnego myślenia.
przeciwstawiania się postawom nienawiści i ksenofobii,
b/ kształtowanie opinii o zjawiskach ważnych dla rozwoju kultur i życia społecznego,
współczesnych i przeszłych, proponowanie wartości wzbogacających życie jednostki i
społeczeństwa,
c/ inicjowanie dialogu między twórcami i politykami różnych orientacji ideowych i
politycznych oraz udział w tym dialogu,
d/ pobudzanie zainteresowania celami i działalnością „Kuźnicy" w środowiskach
młodzieży,
e/ skupianie zainteresowania środowisk oświatowych oraz młodzieży dla celów „Kuźnicy".
§ 8. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:
a/ współprace ze wszystkimi organizacjami, związkami, stowarzyszeniami i instytucjami
propagującymi zasady humanizmu, sprawiedliwości i równości społecznej,
b/ prowadzenie stałej działalności programowej, zarówno dla członków „Kuźnicy" jak i
dla innych środowisk (spotkania, dyskusje, narady, sympozja, wystawy, pokazy itp.),
c/ prezentacje dorobku twórczego członków „Kuźnicy",
d/ własne wydawnictwa,
e/ inicjowanie i organizowanie konkursów w zakresie, w jakim działa „Kuźnica"
ustanawianie własnych nagród za walory ideowo-artystyczne w innych konkursach,
f/ gromadzenie księgozbioru, czasopism, wydawnictw itp. z zakresu statutowej działalności
„Kuźnicy”,
g/ prowadzenie działalności klubowej,
h/ podejmowanie innych działań zgodnych z przepisami prawa i celami statutowymi
Stowarzyszenia.

III Członkowie, ich Prawa i obowiązki.
§ 9. „Kuźnica" zrzesza członków:
a/ zwyczajnych
b/ wspierających
c/ honorowych
§10.
l/ członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Polski twórczo pracujący w różnych
dziedzinach kultury (sztuka, nauka, publicystyka, działalność kulturalna) jak również inne
osoby zainteresowane celami Stowarzyszenia,
2/ członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia
działalności „Kuźnicy" zadeklaruje stałą składkę.
§11.
l/ Ubiegający się o członkostwo Stowarzyszenia, po zapoznaniu się ze statutem, składa
deklarację z rekomendacją przynajmniej jednego członka Rady „Kuźnicy",
2/ o przyjęciu decyduje Rada „Kuźnicy" na wniosek Prezydium Rady. Rada przyjmuje
członków większością głosów.
§12. Członkiem honorowym „Kuźnicy" może zostać osoba o szczególnym dorobku
twórczym, naukowym lub publicznym, na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Nadawanie
godności członka honorowego odbywa się na wniosek Rady „Kuźnicy".
§13.
1. Prawa członków zwyczajnych i honorowych „Kuźnicy”:
a/ posiadają bierne i czynne prawo wyborcze,
b/ uczestniczą we wszystkich formach działalności statutowej prowadzonej przez
„Kuźnicę”,
c/ korzystają z wszelkich uprawnień będących w dyspozycji „Kuźnicy”, według zasad
ustalonych przez władze Stowarzyszenia,
d/wysuwają postulaty, zgłaszają wnioski dotyczące działalności merytorycznej
„Kuźnicy”,
e/ nabywają wydawnictwa Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Radę
„Kuźnicy”,
f/ stawiają wnioski o zmianę składu Rady „Kuźnicy".
2. Członkowie wspierający posiadają uprawnienia wymienione w § 13 ust.l pkt od „b"
do „f”.
§ 14. Członkowie „Kuźnicy” mają obowiązek:
a/ aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
b/ przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz „Kuźnicy”,
c/ propagowanie idei Stowarzyszenia oraz zjednywanie mu członków i sympatyków,
d/ regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń finansowych w
wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.
§ 15. Wygaśnięcie członkostwa następuje poprzez:
1/ dobrowolne wystąpienie z „Kuźnicy” zgłoszone na piśmie Radzie „Kuźnicy”,
2/ skreślenie przez Radę „Kuźnicy”:
a/ z powodu wyraźnej utraty zainteresowania dla „Kuźnicy” i jej działalności,
b/ w razie zalegania, mimo upomnień na piśmie, z opłatą składek członkowskich
dłużej niż przez 6 miesięcy.
3/ wykluczenie na mocy:
a/ prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w razie popełnienia czynu nie
licującego z postawą członka lub działania na szkodę „Kuźnicy”,
b/ prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego skazującego na karę dodatkowa

utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
c/ śmierć członka.
§ 16.
1. Członek skreślony z listy członków Stowarzyszenia na mocy §15 pkt 2 lit. „b"
może być przyjęty na ogólnych zasadach, po uregulowaniu zaległych składek.
2. Członek skreślony z listy członków Stowarzyszenia na mocy §15 pkt 3 lit."a" ma prawo
odwołać się do Walnego Zebrania Członków „Kuźnicy'".

IV Władze Stowarzyszenia.
§17. Władzami „Kuźnicy” są:
a/ Walne Zebranie Członków
b/ Rada „Kuźnicy"
c/ Komisja Rewizyjna
d/ Sąd Koleżeński
§18.
1. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem praw, co do których
statut stanowi inaczej.

V Walne Zebranie Członków.
§19.
l .Najwyższą władzą „Kuźnicy” jest Walne Zebranie Członków, zwoływane raz na trzy lata
przez Radę „Kuźnicy”
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne, zwoływane z inicjatywy
Rady „Kuźnicy”, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków.
3. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez
względu na ilość obecnych.
§ 20. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a/ uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej „Kuźnicy”,
b/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady „Kuźnicy”, Komisji
Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
c/ udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującej Radzie
„Kuźnicy”,
d/ uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz ustalenie
wytycznych dotyczących gospodarki finansowej „Kuźnicy”,
e/ zatwierdzenie regulaminu działalności Rady „Kuźnicy”, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
f/ wybór Rady Stowarzyszenia „Kuźnica”, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i
Prezesa Stowarzyszenia „Kuźnica”,
g/ podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, które z uwagi na szczególną
ważność wymagają woli całego Stowarzyszenia,
h/ Walne Zebranie może powołać Honorowego Prezesa Stowarzyszenia „Kuźnica”. Honorowy
Prezes uczestniczy w posiedzeniach Rady.
I/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania „Kuźnicy”. Dla
ważności tych uchwał wymagana jest 2/3 głosów,

§ 21. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Rada
„Kuźnicy” co najmniej 14 dni przed zwołaniem Zebrania.

VI Rada „Kuźnicy".
§22.
1. Ilość członków Rady ustala Walne Zebranie. Rada wybiera ze swojego grona Prezydium w
ilości przez siebie ustalonej, składającej się co najmniej: z Prezesa, zastępców prezesa,
sekretarza i skarbnika.
2. Rada „Kuźnicy” jest organem kierującym Stowarzyszeniem w okresie między Walnymi
Zebraniami.
3. W posiedzeniach Rady biorą udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej
oraz Sądu Koleżeńskiego.
4. Rada „Kuźnicy” może dokooptować do swego składu nowych członków, na miejsce
członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Rady pochodzącej z wyboru.
§ 23. Do kompetencji Rady „Kuźnicy” należy:
a/ kierowanie działalnością „Kuźnicy” zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i
uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b/ zarządzanie majątkiem i funduszami „Kuźnicy”,
c/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
Stowarzyszenia,
d/ zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej i
finansowej „Kuźnicy”,
e/ powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i ustalanie dla nich zakresu
działania,
f/ podejmowanie uchwał w sprawach wpisów lub skreśleń z listy członków
Stowarzyszenia,
g/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Rady „Kuźnicy” przez członków
Stowarzyszenia z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
h/powoływanie organizatora działalności filii „Kuźnicy” i jego zastępców.
§24.
1.Uchwały Rady „Kuźnicy” zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków, w tym Prezesa lub jego zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady „Kuźnicy” odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§25.
1. Prezydium Rady „Kuźnicy” reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego
imieniu.
2. Kieruje działalnością Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Rady „Kuźnicy” zgodnie
z regulaminem Prezydium uchwalonym przez Radę „Kuźnicy”.
3. Inicjuje i prowadzi inne prace wynikające z bieżącej działalności Stowarzyszenia Rady
„Kuźnicy” oraz z postanowień statutu.
4.Uchwały Prezydium zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków, w tym przewodniczącego lub jednego z jego zastępców.
5. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady „Kuźnicy”.

VII Komisja Rewizyjna.
§26.
1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie.
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Postanowienia § 22 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 27. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/ przynajmniej raz w roku kontrola całokształtu działalności „Kuźnicy”, a w
szczególności jej gospodarki finansowej,
b/ kontrola opłacania składek członkowskich,
c/ przedstawienie Radzie „Kuźnicy” wniosków w sprawach działalności Stowarzyszenia.
d/ składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu ze swojej działalności wraz z oceną
pracy Rady „Kuźnicy” i wnioskami dotyczącymi udzielania jej absolutorium.
§28.
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 1/2 liczby członków. Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin
uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

VIII Sąd Koleżeński.
§29.
1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie. Sąd
wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Postanowienia § 22 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§30. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw
członków Stowarzyszenia dotyczących naruszania Statutu i uchwał władz „Kuźnicy” oraz
konfliktów między jej członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
§31. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w
terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
§32.
1. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 1/2 liczby członków.
2. Organizację oraz tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.

IX Majątek Stowarzyszenia.
§33.
1. Majątek „Kuźnicy” stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze „Kuźnicy” składają się:
a/ wpisowe i wpływy ze składek członkowskich
b/ dotacje i subwencje
c/ zapisy i darowizny
d/ dochody z działalności statutowej oraz ze zbiórek publicznych
e/ dochody z ewentualnej działalności gospodarczej.
§34.
1. Stowarzyszenie ma prawo do angażowania płatnych pracowników obsługi.
2. Ich zakresy zadań, obowiązków i uprawnień ustala regulamin uchwalony przez Rade
„Kuźnicy”.
§35. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Rada „Kuźnicy".

X Zmiana statutu i rozwiązanie „Kuźnicy".
§36.
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się „Kuźnicy” podejmuje Walne
Zebranie Członków w trybie przewidzianym w §20 lit. „h".
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne
Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku „Kuźnicy" i powoła Komisje Likwidacyjną.

