STATUT
STOWARZYSZENIA
KULTURY HERBATY
tekst jednolity z dnia 21.04.2016r
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Herbaty. Stowarzyszenie może
posługiwać się odpowiednikiem nazwy w językach obcych. W dalszej części statutu
Stowarzyszenie może być określone skrótem „SKH” lub Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.
§2
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wypadku, gdy
wymaga tego realizacja jego celów statutowych.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
§3
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.
§4
Celami stowarzyszenia są:
1.
2.
3.
4.

propagowanie Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO
popularyzowanie zdrowego stylu życia
propagowanie kultury herbaty
promocja wartości kulturalnych i turystycznych Polski za granicą
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5. rozpowszechnianie dorobku cywilizacyjnego, kulturalnego oraz wartości duchowych i
niematerialnych państw ( społeczeństw)
6. przybliżanie wiedzy historycznej o rozwoju państw i narodów
7. propagowanie wartości kultury herbaty jako pomostu do porozumienia między ludźmi i
krajami
§5
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. społeczną pracę swoich członków
2. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez
organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
3. prowadzenie spotkań dyskusyjnych
4. wykładów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia
5. organizację seminariów, konferencji, wystaw i targów,
6. organizowanie imprez kulturalnych
7. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

§6
1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swych członków,
może jednak dla prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić odpłatną działalność
pożytku publicznego w zakresie:
2.1. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości
2.2. ochrony i promocji zdrowia
2.3. turystyki krajoznawczej
2.4. rozwijanie kontaktów między społeczeństwami
2.5. promocji Polski za granicą

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
1. Stowarzyszenie posiada członków:
1.1. zwyczajnych,
1.2. wspierających,
1.3. honorowych
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, jak
również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, jeśli przedstawi
rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską
oraz wniesie opłatę wpisową.
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3. Członkostwo zwyczajne powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu, która
zostaje podjęta w terminie dwóch tygodni licząc od daty złożenia wniosku; o podjęciu tej
uchwały powiadamia się zainteresowanego.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje określone
świadczenia na rzecz Stowarzyszenia, wspierające działalność statutową Stowarzyszenia,
poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii uchwałę w
ciągu dwóch tygodni; o podjęciu tej uchwały Walne Zebranie powiadamia
zainteresowanego. W takim samym trybie następuje ustanie członkowska wspierającego
Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający
ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu albo co najmniej 7 członków Stowarzyszenia.
§8
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.1.
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
1.2.
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
1.3.
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
1.4.
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
1.5.
korzystania z innych możliwości związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
jakie Stowarzyszenie stwarza swym członkom,
2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
5. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek
5.1.
swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia
5.2.
popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
5.3.
przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
5.4.
wnieść wpisowe i regularnie opłacać składki członkowskie
§ 9.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1.1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
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1.2. wykluczenia przez Zarząd:
a). z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b). z powodu notorycznego unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c). z powodu nie płacenia składek za okres co najmniej pół roku,
d). nieusprawiedliwione uchylanie się od przyjętych obowiązków w pracach
Stowarzyszenia,
e). działanie na szkodę innych członków Stowarzyszenia
1.3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
1.4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia
członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 10.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zgromadzenie Członków,
1.2. Zarząd,
1.3. Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład
osobowy tych władz jest uzupełniony przez pozostałych członków organu, którego skład
uległ uszczupleniu, uwzględniając przede wszystkim nie wybranych kandydatów na
Walnym Zgromadzeniu spośród nie wybranych kandydatów. W tym trybie można powołać
nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby
wybranych kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że
postanowienia statutu stanowią inaczej.
5. Władze Stowarzyszenia działają w oparciu o uchwalone regulaminy.
§ 11.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:.
2.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2.2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
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4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd jeden raz w ciągu roku
kalendarzowego, przy czym powinno odbyć się ono w pierwszym półroczu danego roku
kalendarzowego. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Walnego Zgromadzenia odbywa się
raz na 3 lata w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego. Z chwilą odbycia tego
Zgromadzenia i wyboru nowych władz, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1.2. - 1.3.,
wygasają mandaty członków tych władz.
5. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem.
6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
8. W uzasadnionych przypadkach gdy nie ma wymaganej liczby członków na zebraniu z
powodu wypadków losowych, możliwe jest zwołanie walnego zgromadzenia w drugim
terminie – tj. po upływie 30 minut od pierwotnie wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
9.1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
9.2. uchwalanie zmian statutu
9.3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
9.4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
9.5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9.6. wybór członków honorowych
9.7. uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz wszystkich
innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9.8. zatwierdzania bilansu
9.9. decydowanie o wszelkich sprawach Stowarzyszenia, dla których Statut nie
ustala kompetencji dla innych władz Stowarzyszenia,

§ 12.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i jego celem jest zapewnienie
poprawnego i efektywnego funkcjonowanie stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wybranych przez Walne
Zgromadzenie.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. W skład Zarządu wchodzą Prezes, dwóch Wiceprezesów, wybrani spośród członków
Zarządu na pierwszym zebraniu Zarządu oraz inni członkowie Zarządu. Prezesa
i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. W toku kadencji Zarząd może
dokonywać zmian w obsadzeniu poszczególnych funkcji w Zarządzie.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 4
miesiące.
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6. Do kompetencji Zarządu należą:
6.1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec osób trzecich,
6.2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
6.3. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
6.4. sporządzanie planów pracy
6.5. sporządzanie i uchwalanie budżetu,
6.6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
6.7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia
6.8. zwoływanie Walnego Zebrania,
6.9. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
6.10. podejmowanie uchwał w sprawie zlecenia wykonania prac osobom fizycznym
i prawnym,
6.11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych i
wspierających stowarzyszenia
6.12. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków
7. Sposób reprezentacji Stowarzyszenia przez zarząd
7.1. Umowy i inne zobowiązania może podpisywać jednoosobowo prezes zarządu,
wiceprezes zarządu lub członek zarządu
7.2. W przypadku zobowiązań przekraczających 10.000 PLN wymagane są podpisy
dwóch członków zarządu działających łącznie.
8. W razie zmiany statutu zarząd ma obowiązek zgłosić zmiany niezwłocznie do KRS zaś
w razie innych zmian w sytuacji Stowarzyszenia, zarząd powinien zgłosić je do KRS
w terminie 7 dni.
§ 13.
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybranych
przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Na pierwszy posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza i określa tryb swego działania
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4.1. kontrolowanie działalności Zarządu,
4.2. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem
jego działalności finansowej ,
4.3. wydawanie zaleceń pokontrolnych i nadzór nad ich wykonaniem,
4.4. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu,
4.5. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
4.6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, nie mogą być
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spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim
lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
7. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 14.
Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1. ustania członkostwa w stowarzyszeniu,
2. zrzeczeniu się udziału w tych władzach,
3. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 15.
Dla obsługi administracyjnej stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia,
określając jego regulamin.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 16.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, nieruchomości i rzeczy ruchome.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd .
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z uwzględnieniem:
3.1. z pracy społecznej członków,
3.2. wpisowego oraz składek członkowskich,
3.3. darowizn, spadków, zapisów
3.4. dotacji
3.5. dochodów z majątku stowarzyszenia,
3.6. ofiarności publicznej
4. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia.
§ 17.
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania.
2. Organem upoważnionym do działań określonych w ust 1 jest Zarząd zgodnie z zapisem
§ 12 ust 7

7

§ 18.
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19.
1.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. Natomiast w drugim terminie uchwała
jest podejmowana bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. Natomiast w drugim terminie uchwała
jest podejmowana bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje
przeznaczony majątek Stowarzyszenia oraz sposób likwidacji.
4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
5. W sprawie nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
„Prawo o stowarzyszeniach".
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