STATUT Polskiego Stowarzyszenia Barwy
§1
1.

Polskie Stowarzyszenie Barwy zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, założone przez Członków
Założycieli podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się w dniu 22 października 2013 w Krakowie,
w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –
prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104) i niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Stowarzyszenia jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§2
1.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
I Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§3
1.

Celem Stowarzyszenia jest stymulowanie działań związanych z barwą, a w szczególności:
a) stwarzanie platformy dla wszechstronnej wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z barwą,
b) integracja środowiska osób zajmujących się barwą,
c) dokumentowanie dokonań w zakresie nauki o barwie i projektowania kolorystyki,
d) propagowanie krajowych dokonań twórczych związanych z barwą,
e) rozwój edukacji w zakresie wiedzy o barwie.

2. Stowarzyszenie realizuje swe cele przede wszystkim przez:
a) stwarzanie warunków dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktualizacji wiedzy i integrowania kadr
między innymi poprzez organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, odczytów, wystaw,
kursów, szkoleń itp.,
b) prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia oraz występowanie z wnioskami, opiniami i postulatami do
administracji państwowej i terenowej, organizacji samorządowych i społecznych oraz biznesu i innych,
c) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym zakresie działalności,
d) prowadzenie działalności wydawniczej w postaci wydawania periodyków, materiałów dydaktycznoszkoleniowych i innych.
II Członkowie
§4
1.

Członkiem Stowarzyszenia może być tylko osoba pełnoletnia. Członkami Stowarzyszenia mogą być również
cudzoziemcy.
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2. Kandydatura podlega ocenie formalnej i merytorycznej Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku pozytywnej
oceny kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia I zostaje wpisany na listę członków stowarzyszenia,
przechowywaną w jego siedzibie.
3. Członkiem Stowarzyszenia może także zostać kandydat, rekomendowany przez co najmniej jednego
z Członków Założycieli.
4. Utrata członkostwa następuje przez:
a) pisemną rezygnację,
b) skreślenie na podstawie uchwały Walnego zebrania Członków, podjętej na wniosek Zarządu.
§5
5. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
b) pełnić funkcje organizacyjne w Stowarzyszeniu,
c) do informacji o prowadzonej działalności, wydawnictwach Stowarzyszenia itp.,
d) wystąpić dobrowolnie ze Stowarzyszenia.
6. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:
a) przestrzeganie zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu,
b) regularne płacenie składek.
III Organizacja Działalności
§6
7.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§7

8. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, po zamknięciu roku obrachunkowego.
Jego zadaniem jest:
a) zatwierdzanie rocznej działalności Zarządu,
b) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
c) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
d) powoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
e) nadawanie tytułu Członka Honorowego,
f) inne sprawy przedstawione do decyzji przez Zarząd
9. Uchwały zapadają zwykła wiekszością głosów z wyjatkiem uchwał o których mowa w §17 I §18.1
§8
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały powołujące
członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów.
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§9
1.

Zarząd składa się z 1–4 członków.

2. Zarząd wyłania spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika
3. Decyzje podejmowane są w Zarządzie zwykłą większością głosów. W przypadku braku większości,
decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
§ 10
1.

Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i jego majątkiem,
b) regulowanie spraw członkowskich,
c) zatrudnianie pracowników i kierowanie sprawami biura,
d) zwoływanie Walnego Zebrania.
§ 11

1.

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd.

2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
§ 12
1.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków i jest wybierana przez Walne Zebranie
Członków. Pierwszą Komisję Rewizyjną wybiera Komitet Założycielski.

2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna sprawuje
kontrolę finansów, tak by były zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zebrania Członków o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Zarządowi absolutorium oraz opiniuje roczne sprawozdanie finansowe .
IV. Majątek Stowarzyszenia
§ 13
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowi fundusz założycielski oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie
działalności statutowej, a w szczególności:
a) spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz
Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
b) dochody z działalności gospodarczej,
c) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju.

2. Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez Członków Założycieli w wysokości po 100 zł.
3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust.1 lit.a) winno uwzględniać
życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Stowarzyszenie sum pieniężnych lub środków
rzeczowych.
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4. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe w przeciwnym razie spadek
odrzuca.
5. Wysokość składek jest ustalana przez Walne Zgromadzenie.
§ 14
Stowarzyszenie może nabywać akcje i udziały w spółkach oraz tworzyć spółki z udziałem innych podmiotów
krajowych i zagranicznych.
V Działalność gospodarcza Stowarzyszenia
§15
Stowarzyszenie jako organizacja samofinansująca, prócz wpływów wynikających ze składek, darowizn i dotacji
ma prawo prowadzić działalność gospodarczą polegającą na:
a) PKD 85.59.B pozaszkolna forma edukacji gdzie indziej niesklasyfikowana,
b) PKD 85.60.Z działalność wspomagająca edukację,
c) PKD 72.20.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
d) PKD 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych,
e) PKD 82.30.Z działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów,
f) PKD 58.1 wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania,
g) PKD 47.9 sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecia sklepową straganami i targowiskami,
h) PKD 46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju działalność portali
internetowych 63.12.Z PKD,
i) PKD 90.03.Z artystyczna i literacka działalność twórcza,
j) PKD 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
§16
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi
osoby prawne.
VI Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§17
Zmiany statutu, mogą następować jedynie na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowanych
większością 2/3 głosów. Wnioski w tej sprawie przedstawia Zarząd.
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§18
1.

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3
głosów.

2. Likwidatorem jest Zarząd Stowarzyszenia. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia
działalności Stowarzyszenia, a w szczególności ściąga wierzytelności i wypełnia zobowiązania.
3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
§ 19
O przeznaczeniu majątku stowarzyszenia członkowie decydują w uchwale Walnego Zebrania Członków
o likwidacji stowarzyszenia.
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Lista Członków Założycieli Poskiego Stowarzyszenia Barwa

Krzysztof

Adamek

krzysiek.ad@interia.pl

Hanna

Cudna-Martyniuk

cudna@uj.edu.pl

Bożena

Groborz

bgroborz@asp.krakow.pl

Anna

Jadowska-Barczyk

jadowska@barczyk.pl

Anna

Kmita

annakmita@gmail.com

Krzysztof

Kućma

krzysztof@creator.pl

Konrad

Kuźniewski

arsene@tlen.pl

Agata

Kwiatkowska-Lubańska akwiatkowska@asp.krakow.pl

Krzysztof

Ludwin

ludwin@ludwin.pl

Agnieszka

Łakoma

a.lakoma@tlen.pl

Jan

Pamuła

jpamula@asp.krakow.pl

Zbigniew

Pozarzycki

pozarzycki@interia.pl

Dorota

Rynn-Holzer

dorotaryn@gmail.com

Krystyna

Starzyńska

kstarzynska@asp.krakow.pl

Barbara

Suszczyńska-Rąpalska

barbarasu@tlen.pl

Katarzyna

Szmidt-Przewoźna

kasia@iwnirz.pl

Justyna

Tarajko-Kowalska

justarajko@tlen.pl

Bożydar

Tobiasz

btobiasz@asp.krakow.pl

Natalia

Wrzesień

natalia@fashion.pl

Andrzej

Ziębliński

azieblinski@asp.krakow.pl

