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Rozdział I 
Siedziba, teren działalności, charakter prawny, misja. 

 
§ 1 

Siedziba ARS et LIBER Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki / 

w dalszym ciągu tekstu ARS et LIBER / mieści się w Ostródzie, ul. Mickiewicza 22 

 
§ 2 

ARS et LIBER działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i państw europejskich. 
 

§ 3 
ARS et LIBER podlega wpisowi do KRS i posiada osobowość prawną.  Działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz 
na podstawie niniejszego statutu. 

 
§ 4 

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie Biblioteki, promowanie jej działań na rzecz 

czytelnictwa, kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa regionalnego oraz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 
Rozdział II 

Cele i środki działania. 
 

§ 5 

 

Celem ARS et LIBER jest: 

1. Podejmowanie i propagowanie działań sprzyjających rozwojowi czytelnictwa,  

kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu. 

2. Wspieranie działań Biblioteki w zakresie doskonalenia usług bibliotecznych. 



3. Inspirowanie, rozwijanie i wspieranie działalności kulturalnej oraz ułatwianie  

dostępu do wiedzy.  

4. Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych. 

5. Wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i postaw  

obywatelskich.  

6. Wspieranie i promowanie twórców kultury, talentów, pomysłów i ich nagradzanie 

poprzez wyróżnienia nadawane przez Stowarzyszenie lub występowanie  

o stosowne wyróżnienia do władz samorządowych i innych, przy współpracy  

z Miejską Biblioteką Publiczną w Ostródzie. 

7. Profilaktyczne oddziaływanie na dzieci, młodzież szkolną i dorosłych poprzez 

zachęcanie do udziału w wydarzeniach kulturalnych stanowiących alternatywę 

dla innych sposobów spędzania wolnego czasu. 

8. Działania na rzecz ekologii  i ochrony środowiska, szerzenie oświaty ekologicznej 

i zdrowotnej, wspieranie inicjatyw proekologicznych 

9. Dbanie o dorobek twórców, artystów i przyrodników, popularyzujących piękno 

przyrody i jej ochronę  

10.  Wspieranie  i organizowanie wolontariatu.  

11. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru  

i tradycji w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym.  

 

§ 6 
 

Z zachowaniem obowiązujących przepisów, powyższe cele ARS et LIBER realizuje 

przez: 

1. Zrzeszanie bibliofilów,  twórców (w zakresie literatury, malarstwa, rzeźby, 

fotografii, filmu, rękodzieła artystycznego itp.) oraz ułatwienie tym sposobem 

uczestniczenia we wszystkich przejawach działalności kulturalnej. 

2. Pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie działań Biblioteki zgodnych  

z jej misją i na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia. 

3. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do rozwoju czytelnictwa  

i zaspokajania potrzeb kulturalnych i edukacyjnych społeczeństwa. 

4. Przy współpracy z Biblioteką organizowanie bezpłatnych lub odpłatnych 

wydarzeń kulturalnych (spotkań, odczytów, warsztatów, plenerów, konkursów, 

festiwali itp. o charakterze integracyjno – edukacyjnym, ekologicznym, 

społecznym, kulturalnym i sportowym. 

5. Działalność wydawniczą i wystawienniczą.  

6. Powołanie rady programowej nobilitującej i wspierającej merytorycznie działania 

Stowarzyszenia 

7. Powoływanie doraźnych zespołów do realizacji zadań. 

 

 

Rozdział III         

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 



§ 7 

Członkowie dzielą się na: 

1. Zwyczajnych 

2. Wspierających 

3. Honorowych 

Członkiem zwyczajnym ARS et LIBER może być każda osoba fizyczna, mająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce lub zagranicą, posiadająca 
rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej 
deklaracji o wstąpieniu do ARS et LIBER 

 

§ 8 

 

1.Decyzję o przyjęciu w poczet członków ARS et LIBER podejmuje zarząd 

Stowarzyszenia. 

2.Od decyzji zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo  

   odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

 

 

§ 9 

 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Wybierać i być wybieranym do władz ARS et LIBER z głosem stanowiącym. 

2. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach kulturalnych, sympozjach 

    i  spotkaniach społeczno-edukacyjno-kulturalnych oraz innych przedsięwzięciach  

    określonych przez Zarząd. 

3. Wyrażania swojej opinii dotyczącej działalności zarządu. 

4. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz ARS et LIBER dotyczących działalności  

    Stowarzyszenia. 

§ 10 

Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych ARS et LIBER zgodnie z własnymi 

zainteresowaniami. 

2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 3. Regularnego opłacania składek członkowskich. 

4. Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej. 

  

§ 11 

Członkostwo zwyczajne w ARS et LIBER ustaje w wypadkach: 

1.Śmierci członka, 

2.Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, 

3.Skreślenia z listy członków ARS et LIBER z powodu niepłacenia składek          

   członkowskich przez okres 6 miesięcy kolejno po sobie następujących, po  

   uprzednim pisemnym wezwaniu, 



4.Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,  

   uchwał władz ARS et LIBER lub z powodu działania członka na szkodę  

    Stowarzyszenia. 

§ 12 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana  

    merytoryczną działalnością ARS et LIBER, która zadeklaruje stałą lub okresową  

    pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta w poczet członków  

    Stowarzyszenia przez jego Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 9 pkt. 2, 4 oraz prawo  

    uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

3. Członek wspierający może działać w ARS et LIBER za pośrednictwem swego  

    przedstawiciela. 

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy  

    merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla ARS et LIBER. 

5. Członkowi wspierającemu nie przysługuje prawo zaskarżenia uchwał zarządu  

    i komisji rewizyjnej.  

6. Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku: 

    a) jego śmierci, 

    b) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej zarządowi na piśmie, 

    c) skreślenia z listy członków ARS et LIBER na podstawie uchwały zarządu  

        w związku ze zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej. 

 

§ 13 

1.Od uchwał Zarządu podjętych w sprawach skreślenia z listy członków i wykluczenia  

   z ARS et LIBER służy członkowi zwyczajnemu i członkowi wspierającemu odwołanie  

   do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem zarządu Stowarzyszenia  

   w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu lub wykluczeniu go  

    z ARS et LIBER.   

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna. 

§ 14 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona  

    w rozwoju ARS et LIBER i w realizacji jego celów. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków ARS et LIBER na wniosek  

    jego zarządu. 

3. Członek honorowy może brać udział w Walnym Zebraniu Członków ARS et LIBER 

    z głosem doradczym, uczestniczyć w działaniach wynikających z celów statutowych  

     na zaproszenie zarządu Stowarzyszenia, a ponadto zwolniony jest z obowiązku  

     opłacania składek członkowskich. 

4. Członek honorowy ma obowiązek dbać o dobre imię ARS et LIBER i, w miarę swoich  

     możliwości, promować jego działalna statutowe.  

5. Członkowi honorowemu nie przysługuje prawo zaskarżenia uchwał zarządu  

    i komisji rewizyjnej.  



 

 

Rozdział IV 

Organa Stowarzyszenia 

 

§ 15 

Władzami ARS et LIBER są: 

1. Walne Zebranie  Członków  

2. Zarząd  

3. Organ nadzoru: Komisja Rewizyjna  

Kadencja władz trwa 5 lat. 

Funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej nie wolno łączyć. 

 

§ 16 

 

1.Najwyższą władzą ARS et LIBER jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest co najmniej raz w roku,  

a sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat przez Zarząd ARS et LIBER, przy czym termin, 

miejsce oraz porządek dzienny obrad Walnego Zebrania  Członków powinny być 

skutecznie podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia nie później niż na 14 dni 

przed datą zebrania, pisemnie w liście poleconym, drogą mailową lub SMS-em  

z potwierdzeniem odbioru. 

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym: 

    a) Członkowie Honorowi i Wspierający Stowarzyszenie. 

    b) Osoby zaproszone przez zarząd ARS et LIBER. 

 

§ 17 

 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane jak w § 17 ust.2 lit.a 

    statutu. 

2. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwoływane: 

    a) przez zarząd na podstawie uchwały, 

    b) na żądanie komisji rewizyjnej, 

    c) na żądanie co najmniej 1/3 członków, 

    d) na żądanie organu sprawującego nadzór nad stowarzyszeniem. 

  

§ 18 

 

Przedmiotem obrad Walnego Zebrania członków mogą być tylko sprawy objęte 

porządkiem dziennym obrad, a przedmiotem nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków tylko sprawy, dla których zostało ono zwołane.   

 



§ 19 

 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków ARS et LIBER należy: 

1. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 

2. Uchwalenie programu działania.  

3. Uchwalenie rocznego planu pracy. 

4. Wybór i odwołanie zarządu i komisji rewizyjnej. 

5. Analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności oraz  

    udzielanie absolutorium zarządowi. 

6. Podejmowanie uchwał w sprawach określenia wysokości składek członkowskich. 

7. Nadawanie tytułu Członka Honorowego ARS et LIBER. 

8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu. 

9. Powoływanie komisji likwidacyjnej w przypadku likwidacji ARS et LIBER. 

10.Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku  

      zlikwidowanego Stowarzyszenia. 

§ 20 

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i wiążą wszystkich 

członków stowarzyszenia. 

 

§ 21  

 

1.Zarząd Ars et Liber składa się z 7 osób, wybranych przez Walne Zebranie: prezesa,  

    wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków zarządu. 

2.Członkowie zarządu  

a) nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy  

    umyślnej, 

b) winni złożyć na piśmie stosowne oświadczenia, 

c) wykonują swoje obowiązki non profit. 

3. Zebrania zarządu odbywają się min. raz w miesiącu. 

 

§ 22  

 

Do zakresu działania zarządu ARS et LIBER należy w szczególności: 

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz,  

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

3. Podejmowanie uchwał w sprawie inicjowania i realizacji poszczególnych  

    działań statutowych.  

4. Składanie sprawozdań rocznych i za okres kadencji na walnych zebraniach. 

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

6. Zwoływanie zebrań plenarnych, 

7. Przyjmowanie członków zwyczajnych, 

8. Uzupełnianie zarządu do 2 członków drogą kooptacji, 



9.Powoływanie zespołów zadaniowych, komisji, sekcji itp., 

10. Ustalanie rocznego planu imprez (wystaw, odczytów, spotkań, festiwali, pokazów,  

      warsztatów, konkursów, plenerów itp.), zebrań i narad, 

11. Współpraca z władzami, instytucjami i organizacjami, związanymi z działalnością  

      ARS et LIBER.  

12.Warunkiem ważności uchwał Zarządu jest podjęcie uchwał większością minimum    

     2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. 

 

§ 23  

1.Komisja rewizyjna składa się z trzech osób, spośród których Komisja wybiera  

    przewodniczącego. 

2. W skład komisji rewizyjnej: 

    a) nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku  

        pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

   b) jej członkami nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za  

       przestępstwo z winy umyślnej, 

   c) członkowie komisji rewizyjnej  nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu  

       pełnienia tej funkcji  

 3. Członkowie komisji rewizyjnej winni złożyć na piśmie stosowne oświadczenia. 

4. Komisja rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w sposób  

    jawny. 

5. W przypadku zdekompletowania komisji rewizyjnej w czasie jej kadencji, może ona  

    uzupełnić swój skład, nie więcej jednak niż o jednego członka.  

 

 

§ 24  

 

Do szczególnych zadań komisji rewizyjnej należy: 

1. Kontrola działalności gospodarczo-finansowej ARS et LIBER. 

2. Zatwierdzanie bilansu rocznego i składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku  

    o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium zarządowi ARS et LIBER. 

3. Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia  

    nieprawidłowości w działaniu Zarządu. 

4. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu  

    z głosem doradczym. 

 

§ 25 

 

Komisja rewizyjna, w celu wykonania swych zadań kontrolnych, jest uprawniona do: 

1. Żądania od zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących  

    działalności Stowarzyszenia. 

2. Żądania od członków zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

 

§ 26  



Kadencja komisji rewizyjnej trwa 5 lat. 

  

§ 27 

 

Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

wszystkich członków Komisji. 

 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze ARS et LIBER. 

§ 28 

 

Majątek stowarzyszenia stanowią: 

1. Nieruchomości i rzeczy ruchome stanowiące własność ARS et LIBER. 

2. Fundusze ARS et LIBER, na które składają się: 

    a) dotacje, darowizny, subwencje 

    b) wpływy ze składek członkowskich, 

    c) wpływy z prowadzonej przez ARS et LIBER działalności odpłatnej. 

    d) wpływy z reklam, sprzedaży prac artystycznych. 

    e) honoraria z tytułu prowadzenia przez ARS et LIBER imprez, spotkań, itp. 

    f) dotacje od jednostek samorządowych, w tym na zadania przez nie zlecone. 

    g) odpisy podatkowe. 

§ 29  

 

Majątek ARS et LIBER nie może być wykorzystywany do: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji  

   w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  

   z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 i 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,  

    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. 

§ 30  

 

1.Zarząd ma prawo podejmowania uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu  

   ARS et LIBER oraz dysponowania funduszami Stowarzyszenia. 

2.Dokumenty kasowe wymagają podpisu prezesa lub wiceprezesa oraz jednego  



   z członków zarządu, którzy w ten sposób dysponują wydatkami ARS et LIBER. 

 

§ 31 

 Stowarzyszenie jest reprezentowane przez zarząd. Do składania oświadczeń woli,  

w tym do zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym, wymagane jest łączne 

działalnie dwóch członków zarządu. 

 

§ 32  

 

Fundusze ARS et LIBER wymienione w § 28, a w szczególności wpływy z działalności 

gospodarczej, służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do 

podziału pomiędzy członków stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VI 

Stosunek do organizacji patronackich. 

 

§ 33 

ARS et LIBER współpracuje z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, z organizacjami 

pozarządowymi, z instytucjami kulturalnymi w regionie, kraju i Europie. 

 

§ 34 

Określanie współpracy, wzajemnych praw i obowiązków z wymienionymi w § 33 

instytucjami i organizacjami następuje na podstawie odrębnych obustronnych ustaleń  

i umów. 

 

 

Rozdział VII 

 Postanowienia końcowe. 

 

§ 35 

1.Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania stowarzyszenia podejmuje  

   Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co  

   najmniej 2/3 członków ARS et LIBER. 

2. W razie braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin głosowania można  

   wyznaczyć w tym samym dniu, o kwadrans później. 

   W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na  

   kworum i wiążą wszystkich członków ARS et LIBER. 

3. Uchwała o rozwiązaniu się stowarzyszenia ARS et LIBER powinna określać  

    przeznaczenie majątku i sposób likwidacji. 

4. Stowarzyszenie ARS et LIBER posiada pieczęć prostokątną i logo. 
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