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REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO  

PN. FESTIVALT 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę FestivALT. W dalszych postanowieniach 

regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.  

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kraków. 

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie 

niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach.  

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

5. Współczesny Kraków jest jednym z ważniejszych miejsc na skomplikowanej mapie 

odnowy życia żydowskiego w Polsce. Lokalną społeczność żydowską tworzą przede 

wszystkim liczne, często o dość odmiennym charakterze, niewielkie wspólnoty. Ale 

nowy żydowski Kraków to nie tylko ich żydowscy – albo dopiero odkrywający swoje 

pochodzenie – członkowie. Bo to także nieżydowscy Polacy – czasem z żydowskimi 

korzeniami – bezpowrotnie przyciągnięci grawitacją judaizmu. Współtwórczo obecni 

są także żydowscy turyści, przybywający tutaj, ale niekoniecznie wyjeżdżający, z 

bagażem – co prawda – najrozmaitszych poglądów, ale pierwotnie zawsze z 

Holokaustem w tle. Stowarzyszenie powołuje się mając na względzie potrzebę 

stworzenia bezstronnej platformy do działania i dialogu tych wszystkich grup, a także 

do prezentacji współczesnej sztuki związanej z kulturą, historią, pamięcią i 

tożsamością żydowską w Polsce – w sposób jednocześnie afirmatywny i krytyczny.   

6. Cele Stowarzyszenia to: 

a. Działalność obejmująca twórczość, produkcję oraz inspirowanie dzieł sztuki z 

różnych dyscyplin: teatru, sztuk wizualnych, interwencji artystycznych, site-

specific art, muzyki, konsultacji społecznych – odnoszących się do złożoności 

życia żydowskiego we współczesnej Polsce; 

b. Tworzenie – poprzez wspólną eksperymentalną działalność artystyczną, której 

istotą jest dialog – nowych form działalności wspólnot żydowskich w Polsce; 

c. Uruchomienie – w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania 

FestivALT’u – nowych kanałów komunikowania się i współpracy krakowskich 

wspólnot żydowskich między sobą i z każdym innym podmiotem; 

d. Systematyczna współpraca z krakowskimi organizacjami o podobnym 

charakterze, nie zajmującymi się tematami żydowskimi; 

e. Budowanie dialogu poza podziałami społecznymi i ideologicznymi oraz 

wzmacnianie głosu grup marginalizowanych; 

f. Ochrona pamięci i dziedzictwa polsko-żydowskiego poprzez podejmowanie 

rozmaitych działań artystycznych i aktywizm społeczny;  

g. Afirmacja – w metodach działania – otwartości, przejrzystości i 
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demokratycznego zarządzania jako ważnych elementów dobra publicznego. 

h. Oraz dzialność pożytku publicznego w zakresie: 

i. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej; 

ii. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 

iii. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

iv. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

v. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

vi. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

vii. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych 

rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

viii. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

ix. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

x. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

xi. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

xii. turystyki i krajoznawstwa; 

xiii. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

xiv. upowszechniania i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

xv. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 

wojen w kraju i za granicą; 

xvi. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

xvii. promocji i organizacji wolontariatu; 

xviii. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

xix. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

xx. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

xxi. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w pkt 1—32.; 

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a. działalność artystyczną obejmującą tworzenie i zamawianie sztuki 

odnoszącej się do złożoności życia żydowskiego we współczesnej 

Polsce, 

b. działania edukacyjne, szkolenia, seminaria, wykłady, zjazdy, kongresy, 

konferencje, debaty, i inne formy służące gromadzeniu i wymianie 

informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Stowarzyszenie 

c. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i 

upowszechnianiu wiedzy na tematy żydowskie  
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d. działalność publicystyczną i popularyzatorską o tematyce żydowskiej 

e. współpracę z organizacjami i instytucjami lokalnymi i zagranicznymi 

realizującymi cele w jakimkolwiek punkcie zbieżne z celami 

Stowarzyszenia, 

f. organizowanie różnych form aktywności społecznej i cywilnej, 

g. aktywny udział w lokalnym życiu publicznym, 

h. kształcenie nowego pokolenia aktywistów i liderów społecznych, 

i. działania na rzecz edukacji wielokulturowej, pluralistycznego, 

otwartego i wolnego od uprzedzeń społeczeństwa, 

j. budowania forum do dialogu poza podziałami i merytorycznej debaty 

publicznej, budujące poczucie wspólnoty. 

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim 

lub cudzoziemcem. 

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty 

złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków. 

11. Członek ma prawo: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b. korzystania z dorobku i majątku Stowarzyszenia, 

c. uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia, 

d. zgłaszania wniosków i postulatów, co do działalności Stowarzyszenia. 

       12. Członek obowiązany jest: 

a. brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i wspierać jego cele 

b. przestrzegać regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c. regularnie opłacać składki członkowskie 

d. dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

e. wykazywać się koleżeńską postawą wobec innych członków Stowarzyszenia. 

       13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b. wykluczenia uchwałą przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania 

obowiązków Członka wymienionych w punkcie 12, 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku 

sądu, 

d. śmierci członka. 

   14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania 

Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków 

rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 

 

ZEBRANIE CZŁONKÓW I ZARZĄD 

 

15. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Zebranie Członków, 

b. Zarząd 
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16. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub ich 

przedstawicieli. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

17. W sprawach określonych w par. 20 pkt. 5-9 wymagana jest obecność wszystkich 

członków stowarzyszenia lub ich przedstawicieli.   

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we 

wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie 

stanowi inaczej. 

19. Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z 

jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad wraz z planowanym porządkiem Zarząd podaje 

do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem Zebraniem. 

20. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in: 

a. ustalanie kierunków działania i rozwoju  

b. wybór i odwołanie członków Zarządu 

c. uchwalanie zmian regulaminu  

d. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia 

e. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa 

użytkowania wieczystego 

f. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego 

g. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki 

h. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, 

przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej 

umowy 

i. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających 

wartość 50 000 zł 

21. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje 

Stowarzyszenie na zewnątrz. 

22. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, z których każda ma tytuł współdyrektora FestivALTu. 

23. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub ich przedstawicieli. 

Zarząd może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.  

24. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. Do podjęcia uchwały w trybie obiegowym wymagana jest 

jednomyślność całego Zarządu. 

25. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

26. Wyboru Zarządu dokonuje Zebranie Członków. 

a. Wybór może być przeprowadzony w głosowaniu tajnym. 

b. Głosowanie przeprowadza się nad każdą kandydaturą osobno. 

27. Mandat członka Zarządu wygasa z momentem: 

a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu osoby wchodzącej w skład Zarządu, 
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b. odwołania danego członka Zarządu ze składu przez Zebranie Członków, 

c. rezygnacji członka Zarządu z funkcji, 

d. upływu kadencji. 

28. W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie Zarządu. W tym trybie może być powołana nie więcej niż połowa składu Zarządu. 

29. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

29. Zarząd może obradować bez formalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy jego 

członkowie. 

30. Do kompetencji Zarządu należą: 

a. realizacja celów Stowarzyszenia, 

b. wykonywanie uchwał Zebrania Członków, 

c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, 

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

g. zwoływanie Zebrania Członków, 

h. przyjmowanie i skreślanie członków, 

i. informowanie członków o podejmowanych działaniach. 

31. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje 

Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków 

uprawnionych do głosowania lub ich przedstawicieli. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków 

finansowych Stowarzyszenia. 

 

MAJĄTEK I REPREZENTACJA 

32. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z: 

a. składek członkowskich 

b. dotacji 

c. darowizn 

d. zbiórek publicznych 

e. spadków, zapisów, 

f. dochodów z majątku stowarzyszenia 

 

33. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w szczególności 

zaciągania zobowiązań majątkowych oraz podejmowania czynności nieprzekraczających 

zakresu zwykłego zarządu uprawniony jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

34. Podejmowanie czynności wykraczających poza zakres kompetencji zarządu wymaga 

jednomyślnej uchwały Zebrania Członków podjętej uprzednio w obecności wszystkich 

członków, w której Zebranie Członków udziela Zarządowi lub poszczególnym jego członkom 

pełnomocnictwa do podjęcia ściśle określonych czynności.  

35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 


