TEKST JEDNOLITY z dnia 18.05.2016 r.

Statut Stowarzyszenia TEATR ŻELAZNY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Teatr Żelazny, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Katowic i województwa śląskiego. Dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw,
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
Siedzibą Zarządu Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
§4
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie prowadzi współpracę z podmiotami krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami w ramach swojej działalności statutowej oraz
może pozostawać członkiem tych organizacji.
§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Stowarzyszenie posiada swój znak graficzny, który może być prezentowany w formie
logo, godła, odznaki itp. Znak graficzny w pięciu wersjach kolorystycznych przedstawia załącznik
nr 1 do niniejszego Statutu i stanowi jego integralną część. Znak graficzny Stowarzyszenia Teatr
Żelazny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych, posługiwanie się nim
wymaga zgody Zarządu Stowarzyszenia (obowiązek ten nie dotyczy organów i jednostek
organizacyjnych Stowarzyszenia Teatr Żelazny).

§7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania
§8
Głównym celem Stowarzyszenia Teatr Żelazny jest założenie i prowadzenie Teatru Żelaznego
w Katowicach. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności teatralnej, kulturalnej,
medialnej, edukacyjnej, artystycznej, społecznej oraz działalność polegająca na ułatwianiu dostępu
do dóbr kultury grupom z mniejszymi szansami. Ponadto prowadzenie działalności w zakresie
organizacji i wspierania wydarzeń kulturalno-artystycznych, wydawania publikacji elektronicznych
i prowadzenia działalności szkoleniowej, a także podejmowania inicjatyw edukacyjnych na rzecz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz świadomości prawnospołecznej różnych grup społecznych. Stowarzyszenie prowadzi wszystkie działania jako odpłatne
i nieodpłatne.
§9
Cele stowarzyszenia Teatr Żelazny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Poszerzenie (tworzenie i upowszechnianie) oferty teatralnej i kulturalnej.
Edukacja teatralna oraz artystyczna.
Działalność (w zakresie edukacji, integracji, i aktywizacji) na rzecz wyrównania szans grup
de-faworyzowanych (wykluczonych społecznie).
Działania resocjalizacyjne poprzez sztukę teatralną.
Kreowanie zainteresowania sztuką teatralną.
Podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych.
Utrzymywanie kontaktów i wspólne realizowanie inicjatyw z różnego rodzaju środowiskami
w kraju i zagranicą.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. poprzez prowadzenie Warsztatów
Terapii Zajęciowej, produkcję i wystawianie przedstawień z udziałem osób
niepełnosprawnych.
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do budowy społeczeństwa
obywatelskiego poprzez informowanie, wymianę opinii i kreowanie aktywnych postaw
wobec spraw związanych z praworządnością, sprawiedliwością społeczną, prawami
człowieka, wolnością słowa i sumienia.
Wspieranie dziennikarstwa obywatelskiego poprzez promocję treści tworzonych przez
blogerów i komentatorów internetowych. Monitorowanie rynku mediów w celu zapewnienia

12.

13.

pluralizmu poglądów i zapobiegania dyskryminacji światopoglądowej oraz monitorowanie
poszczególnych tytułów prasowych pod względem przestrzegania rzetelności,
wiarygodności i etyki dziennikarskiej.
Promowanie postaw patriotycznych poprzez organizowanie i wspieranie inicjatyw
związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i pamięci narodowej, udział w
uroczystościach, akcjach, imprezach patriotycznych, historycznych, niepodległościowych.
Tworzenie i wspieranie forum wymiany myśli, poglądów, doświadczeń na tematy społeczne
i polityczne a także prowadzenie działań wydawniczych i badawczych.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Prowadzenie repertuarowego teatru.
Organizowanie i produkcję spektakli teatralnych oraz widowisk.
Organizowanie imprez artystycznych w zgodzie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych.
Organizowanie warsztatów teatralnych i artystycznych, wystaw, konferencji, szkoleń itp.
Realizację oddalonych inicjatyw edukacyjnych, integracyjnych i aktywizacyjnych.
Składanie ofert do administracji publicznej o przyjęcie zadań i środków finansowych na ich
wykonanie.
Prezentowanie przedstawień gościnnych oraz innych form teatralnych i parateatralnych.
Stwarzanie warunków środowiskowych spotkań i artystycznych konfrontacji między innymi
poprzez organizowanie konkursów, przeglądów i festiwali.
Tworzenie własnych programów edukacji teatralnej dzieci i młodzieży, stałe ich
uaktualnianie i ulepszanie we współdziałaniu ze szkołami, teatrami i innymi instytucjami,
których działalność jest związana z wychowaniem przez sztukę.
Realizowanie programów edukacji teatralnej proponowanych przez inne instytucje
działające w kraju i za granicą oraz programów autorskich osób współpracujących z
Teatrem w zakresie wypracowania efektywnych form i metod edukacji teatralnej dzieci i
młodzieży.
Tworzenie internetowych witryn i portali społecznościowych.
Organizowanie konferencji, debat, sympozjów.
Prowadzenie działalności wydawniczej.
Współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami, partiami, środowiskami naukowymi
i twórczymi w kraju i za granicą.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie

członkiem wspierającym.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowych.

SPOSÓB NABYWANIA CZŁONKOSTWA
§ 13
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczpospolitej
Polskiej lub cudzoziemcem, także nie zamieszkującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile
spełnia następujące kryteria:
1. Jest zainteresowana przedmiotową działalnością Stowarzyszenia;
2. Złoży wypełnioną pisemną deklarację członkowską, zawierającą rekomendację minimum dwóch
członków Stowarzyszenia, oraz uiści opłatę wpisową pod warunkiem, że deklaracja ta zostanie
przyjęta przez Zarząd w przeciągu miesiąca;
3. Zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.
Procedura przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia:
1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca.
2. Zarząd przygotowuje wzór wniosku (deklaracji) członkostwa zwyczajnego i wspierającego.
3. Kandydat na członka zwyczajnego składa Zarządowi pisemną deklarację o zamiarze
przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania postanowień Statutu.
4. O przyjęciu do grona członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.

§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc (finansową, rzeczową,

merytoryczną) i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca.
§ 15
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji
celów Stowarzyszenia, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
albo co najmniej 9 członków Stowarzyszenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 16
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach ustalonych
przez Zarząd,
e. Udziału w pracach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 17
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach,
c. Czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji celów statutowych,
d. Regularnego opłacania składek członkowskich, na konto bankowe Stowarzyszenia

e. Dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
f. Udzielania Stowarzyszeniu wszelkich informacji koniecznych do jego prac, z wyłączeniem
informacji stanowiących tajemnicę handlową lub zawodową członka Stowarzyszenia
§ 18
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Natomiast
mają prawo do:
a. Uczestniczenia z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
b. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach,
c. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd,
e. Udziału w pracach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 19
4. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. Wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
§ 20
5. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego natomiast mają
prawo do:
a. Uczestniczenia z głosem doradczym w Walnych Zebraniach,
b. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd,
d. Udziału w pracach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
6. Członkowie honorowi mają obowiązek:
a. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b. Dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
§ 21
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
b. uchwały Zarządu z powodu:
- nie opłacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 6 miesięcy,
- rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,
- braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
- śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwala Walnego Zebrania jest
ostateczna.
3. W przypadku uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego
Statutu lub podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia, w szczególności
działania na jego szkodę Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o wykluczeniu
członka ze Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie
wykluczenia wymaga większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków zwyczajnych.
4. W przypadku rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia (w odniesieniu do członków
honorowych Stowarzyszenia) utrata członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków podjętej większością 4/5 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków zwyczajnych.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 22
1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Zarząd składa się z 2 członków: prezesa i wiceprezesa.
4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: przewodniczącego oraz 2
wiceprzewodniczących.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ich skład można
uzupełnić na drodze kooptacji spośród członków, którzy uzyskali największą liczbę głosów
w wyborach. W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż połowę składu zmniejszonego organu.
6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 6 lat.
7. Członkowie Zarządu zostają powołani na czas nieokreślony. Członek Zarządu może być jednak
odwołany w trybie przewidzianym w § 22 pkt 2.
§ 23
1. Walne Zebranie członków stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się
co najmniej jeden raz w roku. Walne Zebranie odbywa się w trybie zwyczajnym lub
nadzwyczajnym. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się na wniosek połowy członków
Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Zarządu w celu podjęcia uchwały niezbędnej do realizacji
celów statutowych lub bieżącej działalności.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
2. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3. Uchwalanie zmian w Statucie,
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania,
5. Wybór liderów Działów programowych,
6. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją,

9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
10. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku
określonej liczby członków Walne Zebranie zwołuje się w drugim terminie. Uchwały podczas
drugiego terminu podejmuje się w głosowaniu jawnym niezależnie od ilości członków
uprawnionych do głosowania.
11. Walne Zebranie zwołuje Zarząd. Zarząd zwołuje Walne Zebranie informując pisemnie oraz
w formie elektronicznej członków stowarzyszenia na miesiąc przed planowanym Walnym
Zebraniem. Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym Zarząd zwołuje na tydzień przed
planowanym Walnym Zebraniem informując niezwłocznie członków w sposób elektroniczny.
12. Zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia.
§ 24
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i zbiera
się co najmniej raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa,
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa,
Do kompetencji Zarządu należy:
4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony
jest każdy z członków Zarządu samodzielnie;
5. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
6. Zwoływanie Walnego Zebrania w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym;
7. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej;
8. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia;
9. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
11. Koordynowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia;

12. Powoływanie komisji, Działów problemowych, Biura Stowarzyszenia i określanie zakresu ich
działania;
13. Uchwalanie zasad zatrudniania pracowników Stowarzyszenia;
14. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i samorządów oraz władzami
innych organizacji, instytucji i stowarzyszeń;
15. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
16. Wykonywanie innych czynności i zadań nieprzypisanych statutem do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia;
17. Rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
18. Zwoływanie zebrań informacyjnych członków;
19. Przyjmowanie i skreślanie członków;
20. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie
członkostwa honorowego;
21. Przyjmowanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia. Przyjęcie darowizny wymaga formy
pisemnej, potwierdzonej podpisem dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i zbiera się co najmniej raz w roku
oraz w razie potrzeb,
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz 2 wiceprzewodniczących,
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby nie skazane prawomocnym
wyrokiem i niespokrewnione z członkami Zarządu,
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu
Zarządu z głosem doradczym,
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności
minimalnego stanu członków określonego w Statucie w głosowaniu jawnym,
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego
przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym,

8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
9. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
10. Występowanie w Walnym Zebraniu ze sprawozdaniem z przeprowadzonej kontroli,
11. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
12. Zwoływanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym.

Rozdział V
Struktura organizacyjna

§ 26
1. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowani są w Działach problemowych dla prowadzenia
działalności merytorycznej Stowarzyszenia, zgodnie z kierunkiem zainteresowań, celami
statutowymi lub doraźną potrzebą opracowania jakiegoś konkretnego problemu. Działy te mają
charakter stały lub czasowy.
2. Przy Zarządzie działa 6 stałych Działów problemowych:
a. Dział teatr
b. Dział edukacji i szkoleń
c. Dział nowych mediów i technologii informacyjnej
d. Dział inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych,
e. Dział współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej oraz działalności impresaryjnej
f. Dział Kultury i rozrywki
§ 27
Dla prowadzenia działalności bieżącej i prowadzenia siedziby Stowarzyszenia powołuje się przy
Zarządzie Biuro Stowarzyszenia. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd poprzez
swoje Biuro. Biuro ma charakter stały, podlega Sekretarzowi Stowarzyszenia oraz Zarządowi.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze,
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) obowiązkowe składki członkowskie oraz opłaty wpisowe,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, zgodnie z przepisami
ustawy o zbiórkach publicznych z dnia 15.03.1933 r.,
c) dotacje, subwencje, udziały, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d) środki uzyskane z działalności gospodarczej Stowarzyszenia z przeznaczeniem na cele statutowe,
e) prawomocnie zasądzone zadośćuczynienia za szkody materialne i niematerialne, orzekane przez
sądy w sprawach cywilnych i w sprawach ze stosunku pracy,
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia, oraz
na subkontach zakładanych na potrzeby konkretnych projektów przez Zarząd. Założenie subkonta
wymaga decyzji Zarządu podpisanej przez dwóch członków Zarządu w tym Prezesa
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd,
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, podpisywania umów, otwierania
rachunków bankowych, przyjmowania darowizn itp. uprawniony jest każdy z członków Zarządu
samodzielnie.
7. Zabrania się udzielania pożyczek na rzecz członków, pracowników Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie prowadzi wszystkie działania jako odpłatne i nieodpłatne.
Rozdział VII
Zmiana Statutu, likwidacja Stowarzyszenia
§ 30
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3
głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów,
w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 31
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie mają: Ustawa
Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne przepisy obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

Załączniki do statutu Stowarzyszenia:
Załącznik nr 1 - Wzór znaku graficznego Stowarzyszenia Teatr Żelazny; wersja czarno – biała.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Teatr Żelazny:

