
Wersja polska Statutu Norwesko-Polskiej Organizacji Kultury NPoK nie jest oficjalnym dokumentem
prawnym, lecz wiernym tłumaczeniem oryginału Statutu Organizacji w wersji norweskiej. Wersja ta
powstała jedynie w celu akceptacji przez jej członków nie władających językiem norweskim.

Statutem właściwym Organizacji jest wersja w języku norweskim, która jest prawnie zarejestrowanym
dokumentem w oficjalnym systemie Brønnøysundregistrene w Norwegii.

Norsk og Polsk Kultur Organisasjon
Norwesko-Polska Organizacja Kultury
Norwegian Polish Culture Organization

Statut:

§ 1. Organizacja - postanowienia ogólne.

1. Organizacja nosi nazwę Norwesko-Polska Organizacja Kultury, Norsk og Polsk Kultur Organisasjon,
Norwegian Polish Culture Organization identyfikująca się skrótem: NPoK, NPoK_org

2. Organizacja może posługiwać się nazwą Norwegian Polish Culture Organization w kontaktach
międzynarodowych.

3. Organizacja posiada osobowość prawną zarejestrowaną w Norwegii. (Org. nr. 925 452 610)

4. Siedzibą Organizacji jest Oslo z oddziałami w Trondheim i w Polsce.

5. Organizacja może prowadzić działania związane z realizacją celów statutowych na całym świecie,
tworzyć filie i powoływać swoich przedstawicieli.

6. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą. Środki pieniężne na realizację zadań będą
głównie pochodziły ze składek członków Organizacji i z darowizn.

7. Organizacja, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może: przyjmować darowizny, spadki i zapisy
oraz korzystać z ofiarności publicznej, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z
majątku stowarzyszenia oraz ze składek członkowskich.

8. Dochód z działalności gospodarczej Organizacji jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

9. NPoK jest Organizacją członkowską otwartą dla wszystkich, którzy są zgodni z ustaleniami Organizacji
oraz akceptują obowiązujące reguły i zasady członkostwa.

10. Organizacja reprezentuje idee: równości rasowej, religijnej, seksualnej. Organizacja jest wolna od
wszelkich przekonań religijnych i politycznych jej członków oraz nie reprezentuje skrajnych poglądów
politycznych, rasowych, religijnych.

11. Organizacja została powołana do życia w dniu 02.05.2020

§ 2. Cele organizacji.

1. Promocja polskiej i norweskiej kultury (sztuka, design, rzemiosło) w Norwegii, Skandynawii i w
Polsce. NPoK zakłada rozwój i współpracę międzynarodową oraz promocję na całym świecie.



2. Wspieranie lokalnych społeczności artystycznych (m.in. polskich w Norwegii) oraz norweskiej i
polskiej kultury na terenie Polski i na świecie.

3. Współpraca i nawiązywanie dialogu pomiędzy: nordyckimi (m.in. norweskimi) a polskimi instytucjami
posiadającymi osobowość prawną na obszarze całego świata.

4. Kształtowanie właściwego stosunku do kultury, szerzenie zrozumienia celów współczesnych działań
artystycznych.

5. Wsparcie i pomoc w ochronie praw autorskich do utworów twórczych (artystycznych i projektowych)
oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w
Polsce i w Norwegii.

6. Doradztwo za pomocą udostępnienia bazy danych NPoK np. w kwestiach podpisywania umów z
instytucjami kultury.

7. Wspieranie w rozwoju członków NPoK i upowszechnianie twórczości artystycznej oraz pozyskiwanie
szerokich kręgów jej odbiorców.

§ 3. Organizacja realizuje swoje cele statutowe przez:

1. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących sztuki i dizajnu, takich jak kampanie
informacyjno-edukacyjne.

2. Organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów, sympozjów, szkoleń oraz propagowanie wszelkich
działań służących prezentacji i wymianie doświadczeń zawodowych.

3. Starania o pozyskiwanie sponsorów i mecenasów sztuki.

4. Współpracę z artystami, projektantami, instytucjami kultury i designu, innymi organizacjami
pozarządowymi dotyczącą rozwoju sztuki współczesnej.

5. Prowadzenie działalności w mediach internetowych związanej z realizacją celów statutowych.

§ 4. Zasady członkostwa.

1. Każda pełnoletnia osoba, która spełnia warunki uczestnictwa może zostać członkiem Organizacji.

2. Członkiem Organizacji staje się osoba, która:

A. złożyła zgłoszenie członkowskie
wypełniając i akceptując *cele statutowe poprzez przesłanie “Formularza Członkowskiego” na stronie
internetowej organizacji pod adressem: www.npok.org a nastepnie została zaakceptowana przez Zarząd
NPoK metodą weryfikacji zgłoszenia.
Podkreślić należy że: wypełnienie i wysłanie “Formularza Członkowskiego” równoznaczne jest z
zapoznaniem się i akceptacją wszystkich zasad członkostwa czyli zgodą ze statutem,

B. opłaca składki członkowskie NPoK w kwocie 500 NOK (koron norweskich) na każdy rok kalendarzowy
na konto organizacji NPoK:

http://www.npok.org


Dane do Przelewu: Norsk og Polsk Kultur Organisasjon
Dagaliveien 27B 0783 Oslo Norway
nr konta: 1506 49 00649
wpłata z kont zagranicznych:
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO07 1506 4900 649

Wysokość składki członkowskiej dla danego roku kalendarzowego może ulec podwyższeniu ze względu
na czynniki niezależne od organizacji np. przez inflację.

3. Członków Organizacji obowiązuje poufność, tzn. wszystkie projekty dyskutowane na spotkaniach są
tylko do wiadomości członków.
Wszystkie informacje przekazywane członkom przez Organizację dotyczące NPoK, t.j. planów,
projektów oraz działań - jeśli nie są oficjalnie opublikowane na stronie NPoK - są jedynie do
wiadomości jej członków.

4. Dokumenty wewnętrzne, aplikacje i pozostałe informacje dotyczące działalności Organizacji są
dostępne tylko dla Zarządu i członkowie nie mają do nich wglądu.

5. Organizacja nie zwraca wpłaconych składek efektem wcześniejszej rezygnacji członka.

6. Organizacja wyróżnia dwie grupy członkowskie zajmujące się poszczególnymi zadaniami:

A. Członkowie Główni - to artyści i pracownicy kultury oraz czynni artyści nie posiadający edukacji
artystycznej, studenci ostatnich lat studiów artystycznych (weryfikacja członkostwa na podstawie
portfolio, formularza zgłoszeniowego).

B. Członkowie Wspierający - mogą być przedstawicielami Organizacji.

§ 5. Prawa członków.

1. Członkowie Główni:

A. biorą udział w szkoleniach organizowanych przez NPoK: wystawach, konkursach, warsztatach,
sympozjach, szkoleniach,

B. mają możliwość założenia profilu na stronie internetowej NPoK,

C. są promowani jako profesjonalni artystyści lub grupy artystyczne/projektowe na stronie internetowej
NPoK i w mediach społecznościowych.

D. posiadają dostęp do bazy danych NPoK obejmującej np. porady prawne, wzory pism i inne.

2.    Członkowie Wspierający:

A. otrzymują nieodpłatne uczestnictwo w wyszczególnionych imprezach i działaniach organizowanych lub
pod patronatem NPoK,

B. 10% zniżki na zakup prac artystycznych Członków Głównych,

C. 10% zniżki na warsztaty, koncerty inne działania organizowane lub pod patronatem NPoK,



D. newsletter i indywidualne zaproszenia na wydarzenia organizowane lub pod patronatem NPoK.

3.    Status członka organizacji NPoK wygasa:

A. po dobrowolnej rezygnacji, składając oświadczenie, złożenie rezygnacji następuje w poprzedzającym
roku kalendarzowym na rok następny,

B. w przypadku działania na szkodę Organizacji NPoK,

C. w przypadku łamania i nieprzestrzegania zasad Statutu NPoK,

D. zalegania z roczną opłatą członkowską NPoK,

E. z chwilą śmierci członka Organizacji NPoK.

§ 6. Zarząd.

1. Zarząd działa bez określonej kadencji czasowej do momentu swojej rezygnacji członka/członków
Zarządu. Rezygnacja może dotyczyć części składu Zarządu lub poszczególnych jego członków.
W przypadku braku rezygnacji członka/członków Zarządu Członkowie Główni mogą zgłosić
kandydaturę na Członka Zarządu, jednak musi ona być przegłosowana większością głosów Zarządu na
Walnym Zebraniu.
W przypadku rezygnacji członka/członków Zarządu, Członkowie Główni proponują swoją kandydaturę
i musi ona być przegłosowana większością głosów przez Członków Głównych Organizacji i Zarząd.

2. Zarząd składa się z trzech osób fizycznych: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz
koordynator projektów.

3. Skład Zarządu to Członkowie Główni i w jeden Członek Wspierający np. jeśli nie ma podanej
kandydatury z listy Członków Głównych.

4. Obowiązki Zarządu:

A. Zarząd reprezentuje organizację NPoK lokalnie i międzynarodowo,

B. prowadzi spotkania roczne oraz dodatkowe zebrania organizacyjne,

C. sporządza raporty roczne, dokumenty wewnętrzne Organizacji,

D. realizuje opisane w § 3 cele statutowe oraz zajmuje się: organizacją wydarzeń, prowadzeniem projektów,
reprezentacją NPoK,

E. czas pracy organizacji jest unormowany wolontaryjnymi godzinami pracy członków Zarządu.

5.    Rezygnacja z obowiązku wykonywania funkcji w Zarządzie. Rezygnacja dobrowolna, przesłanie
oficjalnego emaila na adres npokorg@gmail.com z 3 miesięcznym wypowiedzeniem przed
opuszczeniem stanowiska.

6.    Rezygnacja z przyczyn niezależnych: śmierć, długotrwała choroba natychmiastowe odejście ze
stanowiska Zarządu.

mailto:npokorg@gmail.com


7. W razie gdy skład władz organizacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich
składu może nastąpić w drodze kooperacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 7. Walne Zebranie Członków.

Coroczne zebranie Zarządu NPoK z członkami, ustalone zostanie na dwa tygodnie przed terminem,
dodatkowe sprawy do rozpatrzenia mogą być zgłoszone przez członków na trzy tygodnie przed Walnym
Zebraniem. Odbywać się ono będzie online ze względu na międzynarodową naturę składu
członkowskiego organizacji.
Podczas zebrania odbędzie się anonimowe głosowanie przez uprzednio przesłany formularz.

§ 8. Zebranie Zarządu w wyjątkowych sytuacjach.

Zebrania w wyjątkowych sytuacjach odbywają się wtedy kiedy istnieje szczególna potrzeba w terminie
natychmiastowym.

§ 9. Zmiany w statucie.

1. Zmiany w statucie podejmowane będą na Walnych Zebraniach rocznych przez Zarząd NPoK pod
nadzorem komisji rewizyjnej składającej się z 3 do 5 członków. W razie braku członków Organizacji,
Zarząd Organizacji może niezależnie wprowadzać proponowane zmany w statucie Organizacji.

2. Zmiany nie mogą dotyczyć całkowitego usunięcia lub zmiany pierwotnych założeń i celów Organizacji
NPoK §1. §2.

3. Propozycje dot. zmiany statutów muszą zostać zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem, na 3 tygodnie
przed Walnym Zebraniem członków.

§ 10. Komisja rewizyjna.

Komisja rewizyjna może być powołana do kontrolowania działalności Zarządu. Komisja składa się od 3
do 5 członków.

§ 11. Rozwiązanie organizacji.

Rozwiązanie Organizacji może zostać uchwalone na Walnym Zebraniu Członków gdy:
Organizacja NPoK przestanie realizować pierwotne założenia i cele Organizacji.


