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-PROJEKT- 

STATUT STOWARZYSZENIA 

______________________________________________________________  

ROZDZIAŁ I 

     Postanowienia ogólne 

§1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „POLSKIE STOWARZYSZENIE 

PEDAGOGÓW ŚPIEWU”, w dalszej części Statutu zwane 

„Stowarzyszeniem” lub w skrócie „PSPŚ” z możliwością posługiwania się 

tym skrótem we wszelkich dokumentach, pismach itp. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem 

działającym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 sierpnia 1989 r. Prawo o 

Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego 

Statutu jak również innych aktów prawnych regulujących sprawy obejmujące 

cele i sposoby działania Stowarzyszenia. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław. 

4. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami. 

5. Stowarzyszenie może powoływać koła terenowe.  

6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych 

organizacji o takim samym lub podobnym profilu i celach działania. 

7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich 

członków. Dla prowadzenia spraw wymagających określonych kwalifikacji 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników bądź angażować osoby w tym 

swoich członków oraz prowadzić swoje biuro. 

8. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Polskie 

Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu” lub pieczęci podłużnej z 

pełną nazwą Stowarzyszenia i adresem jego siedziby.  

ROZDZIAŁ II  
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Cele, sposoby i formy działania 

§ 2  

Stowarzyszenie zrzesza osoby pracujące twórczo w dziedzinie pedagogiki 

wokalnej, stanowiąc ich reprezentację w zakresie spraw artystycznych i 

naukowych.  

§ 3 
 

Celem Stowarzyszenia jest:  

1. Rozwój pedagogiki wokalnej i wokalistyki w Polsce,  

2. Inspirowanie badań naukowych w zakresie fizjologii aparatu głosowego oraz   

w dziedzinie metodyki nauczania śpiewu solowego,  

3. Upowszechnianie w Polsce najnowszych osiągnięć naukowych i 

metodycznych ośrodków zagranicznych,  

4. Opieka nad rozwojem młodych kadr śpiewu.  

 
§ 4  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. Organizowanie sesji naukowych, sympozjów, konferencji i kursów w 

dziedzinie wokalistyki i pedagogiki wokalnej,  

2. Występowanie wobec władz państwowych, instytucji artystycznych i 

organizacji społecznych z opiniami i wnioskami w sprawach pedagogiki 

wokalnej i rozwoju wokalistyki w Polsce,  

3. Wydawanie publikacji specjalistycznych samodzielnie, bądź też we 

współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,  

4. Współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi w kraju i za 

granicą, udział w akcji wymiany kulturalnej z zagranicą.  

 
§ 5  

 
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: 

a)  współpracy w trakcie przygotowań i realizacji: koncertów, konferencji, 

konkursów, kursów,  sesji, spektakli, sympozjów, warsztatów, 

b) autorskich wykładów, warsztatów i referatów na kursach 

interpretacyjnych, mistrzowskich, pedagogicznych oraz na sesjach, 

sympozjach i konferencjach naukowych, 
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c) prac jurorskich na konkursach wokalnych, festiwalach i przeglądach, 

d) przygotowania redakcyjnego artykułów do publikacji naukowych i 

nutowych, 

e) kierownictwa artystycznego, naukowego i organizacyjnego: koncertów, 

konferencji, konkursów, kursów, sesji, spektakli, sympozjów, warsztatów, 

f)  występów artystycznych na koncertach, spektaklach i innych imprezach. 

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w 

zakresie: 

a) współpracy w trakcie przygotowań i realizacji: koncertów, konferencji, 

konkursów, kursów,  sesji, spektakli, sympozjów, warsztatów, 

b) autorskich wykładów, warsztatów i referatów na kursach 

interpretacyjnych, mistrzowskich, pedagogicznych oraz na sesjach, 

sympozjach i konferencjach naukowych, 

c) przygotowania redakcyjnego artykułów do publikacji naukowych i 

nutowych, 

d) kierownictwa artystycznego, naukowego i organizacyjnego: koncertów, 

konferencji, konkursów, kursów, sesji, spektakli, sympozjów, warsztatów, 

e) występów artystycznych na koncertach, spektaklach i innych imprezach. 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 6 
 

1. Stowarzyszenie zrzesza Członków  dzielących się na:  

1) Członków rzeczywistych,  

2) Członków kandydatów,  

3) Członków wspierających, 

4) Członków honorowych.  

2.Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia (z wyjątkiem członków 

honorowych) wymaga złożenia deklaracji członkowskiej wg wzoru deklaracji 

stosowanej w Stowarzyszeniu oraz akceptującej uchwały Zarządu. 
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3.Przyjęcie członków rzeczywistych i kandydatów do Stowarzyszenia, jak również 

przekwalifikowanie członków kandydatów na członków rzeczywistych następuje w 

drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej korzystający z pełnych praw publicznych lub 

obcokrajowiec działający w Polsce, posiadający pełne kwalifikacje zawodowe i 

pracujący w dziedzinie pedagogiki wokalnej co najmniej 5 lat, legitymujący się 

pozytywnymi wynikami w pracy dydaktycznej. 

  

5.Członkiem kandydatem Stowarzyszenia może zostać obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej lub obcokrajowiec działający w Polsce, spełniający 

warunki jak w § 6 ust.4 powyżej, ale nie posiadający wystarczającego stażu 

pracy. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może skrócić 

czas kandydowania.  

6. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, deklarująca 

chęć wspierania działalności Stowarzyszenia w formie uzgodnionej z Zarządem 

Stowarzyszenia. 

7.Godność członka honorowego Stowarzyszenia  nadaje Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia na wniosek Zarządu za wybitne zasługi dla polskiej wokalistyki lub 

dla Stowarzyszenia. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może zostać również 

obywatel innego państwa przyjęty na w/w zasadach. 

8. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może nadać Prezesowi Zarządu  

lub Członkowi Zarządu Stowarzyszenia godność Honorowego Prezesa lub 

Honorowego Członka Zarządu Stowarzyszenia. Wnioski w tej sprawie mogą 

zgłosić na piśmie Zarząd Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna 

Stowarzyszenia. 

§ 7 
 

1.  Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

a)  czynnie i aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia, 

przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i rozporządzeń władz 

Stowarzyszenia,  

b)  dbać o dobre imię Stowarzyszenia i pozyskiwać dla niego nowych członków, 
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c)  przestrzegać porządku i dyscypliny, 

d)  opłacać składki członkowskie lub ponosić inne świadczenia wynikające z uchwał 

Walnego Zebrania Członków (nie dotyczy członków honorowych), 

e)  wskazywać wszelkie dane personalne wynikające z potrzeb ewidencji 

prowadzonej przez Stowarzyszenie, 

f)  przestrzegać postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 

h)korzystać z pomocy i opieki PSPŚ w ramach jego statutowej działalności.  

g)  nosić znaki lub odznaki Stowarzyszenia wg zasad wynikających z uchwał 

Walnego Zebrania Członków oraz obowiązujących przepisów. 

 

2.  Członek rzeczywisty ma prawo: 

a)  korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia 

b)  korzystać z wszelkich form wewnętrznej działalności Stowarzyszenia, 

c)  zgłaszać Zarządowi Stowarzyszenia uwagi i wnioski odnośnie jego działalności, 

d)  korzystać z majątku Stowarzyszenia zgodnie z jego przeznaczeniem wg zasad 

wynikających z uchwał organów Stowarzyszenia i niniejszego Statutu. 

3.  Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki określone w § 7 ust. 1 oraz ust. 2 

b, c 

4.  Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki określone w § 7 ust. 1 (z wyjątkiem 

pkt e) oraz ust.2 b,c,d. 

5.  Członkowie Stowarzyszenia, którzy ukończyli 75 lat życia są zwolnieni z 

opłacania składek członkowskich.  

6.  Członkowie kandydaci mają wszystkie prawa i obowiązki członków rzeczywistych 

z wyjątkiem biernego prawa wyborczego do Sądu Koleżeńskiego.  

7.  Członkowie honorowi, będący obywatelami polskimi posiadają wszystkie prawa 

członków rzeczywistych, są natomiast zwolnieni od płacenia składek 

członkowskich. 

8.   Członkowie honorowi - obywatele innych państw posiadają wszystkie prawa 

członków honorowych obywateli polskich z wyjątkiem biernego prawa 

wyborczego.  

§ 8 
 

Członkostwo w Stowarzyszeniu  ustaje wskutek:  
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1. Dobrowolnego wystąpienia Członka Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie. 

2.  Skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia za zaleganie z opłacaniem 

składek członkowskich przez okres ponad 12 miesięcy kalendarzowych. 

3. Wykluczenia z grona Członków Stowarzyszenia w drodze orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego z tytułu w szczególności:  

a) za stwierdzoną orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego działalność Członka 

na szkodę Stowarzyszenia, 

b) za postępowanie Członka Stowarzyszenia niezgodne z etyką i zasadami 

współżycia społecznego, 

c) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego, 

4. Zgonu Członka Stowarzyszenia 

5. Rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia. 

 

§ 9  
 

1. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy Członków Stowarzyszenia może 

być ponownie przyjęty do Stowarzyszenia  na prawach nowo wstępującego 

pod warunkiem uiszczenia przez niego zaległych składek członkowskich i 

uregulowania innych świadczeń obowiązujących do chwili skreślenia. 

2.  Osobie wykluczonej ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do 

Walnego Zebrania Członków w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia 

lub doręczenia decyzji o wykluczeniu. Uchwały Walnego Zebrania Członków 

w przedmiocie wykluczenia są ostateczne. 

3. Członkowi Stowarzyszenia nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconych 

należności oraz ekwiwalentu wykonanych przez niego świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia. 

4. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w jego prawach i obowiązkach 

na jego wniosek uzasadniony sprawami rodzinnymi, służbowymi itp., zgłoszony   

Zarządowi Stowarzyszenia. Zawieszenie w wyżej wymienionych prawach 

może nastąpić na czas określony ustalony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ III 

Władze Stowarzyszenia 
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§ 10 
 

1.Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków  

2) Zarząd Stowarzyszenia 

3) Komisja Rewizyjna  

4) Sąd Koleżeński.  
 

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 

trwa 4 lata, licząc od dnia dokonania wyboru tych władz.. 

3.Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie, chyba że 

Walne Zebranie Członków ustali inaczej. 

4.W zebraniach/posiedzeniach władz Stowarzyszenia mogą uczestniczyć osoby 

zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

 

§ 11 
 

1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2.  Walne Zebranie Członków może być: 

a) zwyczajne, 

b) nadzwyczajne. 

3.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej 

raz w danym roku kalendarzowym, jednak nie później niż do 30 marca danego 

roku obrotowego. 

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd 

Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną albo na wniosek 1/3 członków 

rzeczywistych  w sprawach wymagających natychmiastowej/niezwłocznej decyzji, 

w trybie ustalonym przez Zarząd. 

5.  Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków winno być rozesłane przynajmniej 

na 14 dni przed terminem tego Zebrania, w formie listów poleconych lub na adres 

mailowy członka Stowarzyszenia lub w inny skuteczny sposób za potwierdzeniem, 

z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad. 

6.  Walne Zebranie Członków dochodzi do skutku w pierwszym terminie przy 

obecności   przynajmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, a w 
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przypadku braku kworum, bez względu na ich liczbę członków w drugim terminie 

ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że liczba 

obecnych członków w tym drugim terminie nie może być mniejsza niż konieczna 

do obsadzenia statutowych Władz Stowarzyszenia. 

7.  Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia 

uprawnionych do głosowania - poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym 

Statucie. 

8.  Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w 

obradach z głosem doradczym. 

9.  Głosowania podczas obrad Walnego Zebrania Członków mogą być jawne lub 

tajne według jego uchwały. Głosowania w sprawach dotyczących wyboru lub 

odwołania osób mają charakter tajny chyba, że Walne Zebranie Członków 

podejmie inną uchwałę. 

10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach związanych z działalnością 

Stowarzyszenia, których realizacja nie należy do kompetencji pozostałych 

organów Stowarzyszenia, w tym programu działania na każdy rok obrotowy, 

b) wybór,  uzupełnienie, odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia, członków 

Komisji Rewizyjnej i członków  Sądu Koleżeńskiego, 

c) uchwalanie Statutu i jego zmian, 

d) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, 

e) uchwalanie regulaminów dotyczących Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego Stowarzyszenia, 

f) uchwalanie wysokości składek członkowskich, innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 

g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 

h) przystąpienie do organizacji krajowych i międzynarodowych, 

i) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu i członkom Komisji 

Rewizyjnej, 

j) rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 
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k) rozwiązanie lub likwidacja Stowarzyszenia i związane z tym decyzje 

majątkowe. 

§ 12 
 

1.  Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu osób. 

2.  W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes i Członkowie Zarządu, 

wybierani z grona członków rzeczywistych Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu 

Członków. 

3.  Wybrany Zarząd powinien  ukonstytuować się nie później niż w ciągu 7 dni po 

Walnym Zebraniu Członków wybierając ze swojego grona Prezesa Zarządu, 

Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu oraz podzielić między nimi zadania i 

obowiązki, dokonując odpowiednich zgłoszeń do rejestru stowarzyszeń KRS. 

4.  Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem 

Stowarzyszenia,  

b)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, 

d) organizowanie i zarządzanie majątkiem, finansami Stowarzyszenia, 

funduszami w tym w ramach działalności gospodarczej (jeżeli taką 

prowadzi), 

e) nadzór nad rachunkowością Stowarzyszenia, w tym nad prowadzeniem 

ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia, 

f) prowadzenie dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia, 

g) podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia, oraz o 

zawieszaniu w  prawach i obowiązkach członka w przypadkach określonych 

w § 9 ust.4 powyżej, skreślaniu z listy członków w przypadkach określonych 

w § 8 ust.2 powyżej, 

h) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 

Stowarzyszenia, 

i) podejmowanie uchwał o tworzeniu bądź rozwiązaniu kół Stowarzyszenia 

oraz koordynacja ich działalności, 

j) powoływanie stałych i doraźnych komisji problemowych i zatwierdzanie 

regulaminów/zasad komisji problemowych i imprez Stowarzyszenia, 
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k)  rozstrzyganie o wszelkich innych sprawach Stowarzyszenia nie 

zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków, 

 

5.  Dla ważności podejmowanych zobowiązań majątkowych i finansowych 

Stowarzyszenia wymagane są podpisy łączne Prezesa Zarządu i Wiceprezesa 

Zarządu lub Prezesa Zarządu i jednego z Członków Zarządu lub Wiceprezesa i 

jednego z Członków Zarządu. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej 60% składu  Zarządu 

Stowarzyszenia. Głosowania na posiedzeniach Zarządu mogą być jawne lub tajne 

według uchwały Zarządu Stowarzyszenia.  

6.  Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Zarząd Stowarzyszenia, 

któremu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba. 

7.  W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia działalnością  

Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu w oparciu o uchwały Zarządu lub 

uzyskane pełnomocnictwa jeżeli takie będą konieczne. 

8.  Zarząd Stowarzyszenia może powołać swojego pełnomocnika do spraw 

wymagających specjalistycznej wiedzy. 

9.  Zarząd Stowarzyszenia może powołać kierownika biura lub powierzyć 

kierowanie biurem jednemu  z członków Zarządu Stowarzyszenia. 

 
 § 13 

 

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

2.  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków rzeczywistych 

Stowarzyszenia, którzy wybierają ze  swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę 

Przewodniczącego i Sekretarza- Członka Komisji Rewizyjnej.  

3.  Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę bieżących potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż jeden raz w roku. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 

głosów w obecności pełnego składu Komisji. 

4.  Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy : 

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności 

Stowarzyszenia,  

b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi, 
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c)  kontrola wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia, 

d) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu, 

e) kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia, 

f) przedstawianie na  Walnym Zebraniu Członków oceny działalności w tym 

finansowej Zarządu Stowarzyszenia i wnioskowanie w przedmiocie 

udzielenia  absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia, 

g) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

h) prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z 

głosem doradczym. 

 

§ 14  
 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków rzeczywistych wybranych przez 

Walne Zebranie Członków na okres 4 lat. 

2. Na swym pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona 

przewodniczącego i sekretarza.  

3. Sąd Koleżeński pracuje i obraduje na swoich posiedzeniach, postępując wg 

zasad Regulaminu Sądu Koleżeńskiego. 

4. Sąd Koleżeński rozstrzyga wszelkie kwestie sporne dotyczące członków 

Stowarzyszenia. 

5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz 

Stowarzyszenia.  

6. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu opracowanego przez 

Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków. 

ROZDZIAŁ IV 

Koła Stowarzyszenia 

§ 15  

1. W ośrodkach skupiających co najmniej 10 (dziesięciu) członków 

Stowarzyszenia mogą być tworzone Koła Stowarzyszenia, które realizują na 

swym terenie cele statutowe Stowarzyszenia.  

2. Koła Stowarzyszenia tworzy i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia.  
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3. Władzami Koła są:  

a) Ogólne Zebranie Członków Koła, mogące mieć charakter zwyczajny lub 

nadzwyczajny, 

b)  Zarząd Koła Stowarzyszenia, składający się z 3 (trzech) członków 

Stowarzyszenia, wybrany przez Ogólne Zebranie Członków Koła.  

4. Do kompetencji zwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Koła należy: 

a) Wybór Zarządu Koła, 

b)  Ustalenie programu działalności Koła, 

c)  Uchwalenie wniosków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,  

d) Przyjmowanie sprawozdań ustępującego Zarządu Koła Stowarzyszenia i 

udzielenie członkom Zarządu Koła Stowarzyszenia  absolutorium.  

5. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Koła może być zwołane z 

inicjatywy Zarządu Koła, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub na 

żądanie 1/2 członków danego Koła. W tych okolicznościach Zarząd Koła ma 

obowiązek zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Koła w ciągu 1 miesiąca od 

daty otrzymania wniosku.  

6. Zebrania robocze członków Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz na 3 miesiące kalendarzowe. 

7.  Zarząd Koła wybrany na okres 4 lat wybiera ze swego grona 

przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd Koła kieruje bieżącą 

działalnością Koła.  

8. Do ważności uchwał Ogólnego Zebrania Członków Koła oraz Zarządu Koła 

mają zastosowanie postanowienia § 11 niniejszego Statutu.  

       

ROZDZIAŁ V 

Komisje problemowe  

§ 16  
1. Komisje problemowe są organami pomocniczymi i doradczymi Zarządu 

Stowarzyszenia dla opracowania poszczególnych zagadnień twórczych i 

organizacyjnych.  

2. Zakres i tryb działania Komisji określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ VI 

                                Majątek Stowarzyszenia 

§ 17  

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i 
fundusze. 

2.  Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a) składki członkowskie,  
b) dotacje i darowizny, 
c) wpływy z imprez artystycznych lub dydaktycznych organizowanych przez 

Stowarzyszenie,  
d) wpływy z innej działalności Stowarzyszenia (np. wydawnictwa, 

konsultacje). 

ROZDZIAŁ VII  

Zmiana Statutu, rozwiązanie, likwidacja Stowarzyszenia 

§ 18  

1.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia  większością 2/3 głosów, przy obecności na tym zebraniu co 

najmniej połowy członków  uprawnionych do głosowania. 

2.Uchwałę o rozwiązaniu lub likwidacji  Stowarzyszenia podejmuje Nadzwyczajne 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków na tym Zebraniu uprawnionych do głosowania.  

3.Uchwała o rozwiązaniu  lub likwidacji Stowarzyszenia określi sposób rozwiązania 

lub likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

 
ROZDZIAŁ VIII         

Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 

postanowienia ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz inne przepisy 

obowiązującego prawa dotyczące stowarzyszeń. 

2.  Dotychczasowy Statut Stowarzyszenia został uchylony w całości uchwałą na 

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu  ……………  



 

14 

 

3.  Niniejszy Statut został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w 

dniu  ……………   i podpisany przez sekretarza oraz  przewodniczącego Walnego 

Zebrania Członków. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wrocław 16.06.2019r. R.pr. Edward Koziarzewski 

 


