
  
STATUT 

 
STOWARZYSZENIA CHÓRU SMOLEC CANTANS 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Chóru Smolec Cantans „ i w dalszych 

postanowieniach niniejszego statutu zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może 

używać nazwy skróconej „Smolec Cantans „i ma prawo do używania pieczęci i odznak 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 

kwietnia 1989 r (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

4. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

5. Stowarzyszenie posiada własne logo.  

 

§ 2 
 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Smolec. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

§ 3 
 

Celem Stowarzyszenia jest : 

 
a. promowanie pieśni sakralnych i ludowych; 

b. uprawianie sztuki chóralnej oraz propagowanie jej w kraju i zagranicą; 

c. popieranie, rozwijanie i promowanie muzyki kościelnej, chóralnej i ludowej oraz innej 

twórczości artystycznej; 

d. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez upowszechnianie osiągnięć 

kultury muzycznej regionu i kraju; 



e. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społecznościami, między innymi poprzez uczestniczenie w europejskich i 

światowych festiwalach chórów; 

f. podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych;  

g. prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej: 

h. prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony dóbr kultury sakralnej. 

 

§ 4 
 

1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

 
a. ustawiczne rozwijanie zdolności muzycznych i aktorskich, a w szczególności 

doskonalenie umiejętności wokalnych Członków Stowarzyszenia, czemu służą 

organizowane przez Stowarzyszenie: 

 regularne próby; 

 praca nad wartościowym repertuarem wokalnym i chóralnym oraz wokalno-

instrumentalnym; 

 warsztaty chóralne, wokalne, instrumentalne, taneczne, dyrygenckie; 

 udział członków i chóru w konkursach, przeglądach, koncertach i festiwalach; 

 oprawy muzyczne obrzędów liturgicznych kościoła katolickiego, obchodów świąt 

państwowych oraz innych uroczystości okolicznościowych; 

b. współpracę z innymi stowarzyszeniami oraz zespołami muzycznymi, orkiestrami, 

chórami, solistami, dyrygentami oraz innymi artystami lub instytucjami kultury i oświaty 

oraz innymi organizacjami pozarządowymi; 

c. organizację koncertów, warsztatów, przeglądów, szkoleń, wystaw, konkursów, festiwali; 

d. działalność wydawniczą, nagrania audio/video, prowadzenie kroniki zdarzeń; 

e. współdziałanie z władzami kościelnymi i świeckimi oraz organizacjami zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia; 

f. wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej i artystycznej Smolca i regionu, oraz 

prezentowanie dorobku na arenie wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej; 

g. współpracę ze środowiskami polonijnymi w różnych krajach; 

h. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społecznościami; 

i. prowadzenie strony internetowej oraz obecność na portalach społecznościowych; 

j. działalność charytatywną; 

k. działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

  

2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami o podobnych celach. Może pozostawać członkiem tych organizacji na 

zasadach pełnej autonomii. 



 
3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do 

realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków. 

 
ROZDZIAŁ III 

 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 5 
 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może  być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

 
2. Stowarzyszenie posiada Członków: 

a. Zwyczajnych, 

b. Wspierających, 

c. Honorowych. 

 

§ 6 
 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca  pełną 

zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz posiadająca 

obywatelstwo polskie, która złoży deklarację członkowską na piśmie oraz jednocześnie 

przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. Cudzoziemiec nie mający 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może zostać Członkiem 

Stowarzyszenia . 

 
2.  O przyjęciu Zwyczajnego Członka Stowarzyszenia rozstrzyga uchwałą Zarząd. Uchwała ta 

musi być podjęta najdalej w okresie 1 m-ca od dnia dopełnienia obowiązków wskazanych w 

pkt.1. W wypadku upływu terminu, o którym w zdaniu pierwszym, uznaje się, że członek 

został przyjęty. Członkiem Chóru może zostać każdy Członek Stowarzyszenia posiadający 

predyspozycje wokalne i muzyczne. O naborze do chóru decyduje kierownik artystyczny. 

 
3. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

Członkiem Wspierającym staje się po akceptacji zaproszenia wystosowanego do niego przez 



Zarząd. O zaproszeniu danej osoby fizycznej bądź prawnej na Członka Wspierającego 

rozstrzyga uchwałą Zarząd. 

 
4. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia i przyjęła zaproszenie wystosowane przez 

Zarząd na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 

Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 10 

członków Stowarzyszenia. 

 

§ 7 
 

1. Członkowie Zwyczajni mają prawo: 

 
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

e. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o 

skreśleniu z listy członków 

 
2. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek: 

 
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 

c. opłacania rocznych składek z góry za dany rok w terminie do 30-tu dni od dnia odbycia 

Zgromadzenia ustalającego wysokość składki. 

 
3. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie  Zwyczajni. 

 
4. Członkowie Wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 
5. Członkowie Honorowi i Wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 
§ 8 

 
1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich 

zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia; 

b. wykluczenia przez Zarząd uchwałą podjętą większością głosów 



 z powodu nieopłacenia składki za dany rok do dnia 30 kwietnia, chyba, że 

uzyskał uprzednio odroczenie od Zarządu;  

 utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

 
c. wykluczenia przez Zarząd na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, przy czym 

uchwała odmienna od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wymaga jednomyślności; 

d. śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

 
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków. Odwołanie wnosi się na adres korespondencyjny Stowarzyszenia 

w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem. 

 
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

 
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone 

w pkt.2 i 3. 

 
ROZDZIAŁ IV 

 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 9 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków, dalej zwane Zgromadzeniem 

b. Zarząd 

c.  Komisja Rewizyjna 

d. Sąd Koleżeński 

 
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór 

odbywa się na Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów 

obecnych członków. Przy czym obowiązki związane z funkcją wykonywane będą do czasu 

odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok działalności organu i 

jego członków. 

 
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż 

przez trzy kolejne kadencje. 

 
4. Członkowie organów mogą być odwoływani uchwałą Zgromadzenia. Mandat członka 

organu wygasa również wskutek śmierci lub rezygnacji. 

 



5. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie może jednocześnie 

sprawować funkcji w więcej niż jednym organie. 

6. Odwołany członek organu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku 

przygotowania sprawozdania z działalności obejmującego okres pełnienia przez niego 

funkcji oraz do udziału w Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie. 

      7. Uchwały wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym 

          zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do       

          głosowania, a wszyscy ich członkowie zostali zaproszeni, chyba że postanowienia statutu 

          stanowią inaczej. 

   8. Członek nie może osobiście głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego 

odpowiedzialności wobec Stowarzyszenia z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania 

absolutorium, zwolnienia z zobowiązań wobec Stowarzyszenia oraz sporu między nim a 

Stowarzyszeniem. 

   9.  W razie , gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

        uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

         członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 

połowę składu organu. 

 
§ 10 

 
1. Z przebiegu posiedzeń organów Stowarzyszenia sporządza się Protokoły. 

  2.   Uchwały organów wpisywane są do protokołu. Protokół podpisują przewodniczący organu i        

protokolant. 

      3.  W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania organu i jego zdolność do powzięcia 

           uchwał. Wymienia się powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę. Do     

          protokołu Zgromadzenia dołącza się listę obecności z podpisami uczestników. 

      4. Członkowie Stowarzyszenia mogą przeglądać protokoły, a także żądać wydania         

         poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. 

 

§ 11 
 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym 

Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym- Członkowie Zwyczajni 

b. z głosem doradczym- Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi oraz zaproszeni 

goście. 

 
2. Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków co 

najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, drogą e-mailową albo osobiście za 

potwierdzeniem. 



3. Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na rok do dnia 30 marca.  

 
4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia jest: 

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i 

organu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z 

działalności za rok obrotowy; 

c. udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków; 

d. ustalenie wysokości składki członkowskiej. 

 
5. Zapis pkt.4c dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcje członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej lub w Sądzie  Koleżeńskim Stowarzyszenia w ostatnim roku obrotowym. 

Członkowie organów, których mandaty wygasły przed dniem Zgromadzenia, mają prawo 

uczestniczyć w Zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe 

wraz z odpisem sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do 

nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być 

złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Zgromadzeniem. 

 
6. W sprawach, o których mowa w pkt.4 pisemne głosowanie jest wyłączone. 

 
7. Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez 

Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 

1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 
8. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 

połowy ogólnej liczby Członków, przy czym wszyscy członkowie zostali zaproszeni. 

Głosowanie jest jawne, chyba że statut stanowi inaczej. 

 
9. W wypadku gdy nie ma kworum, następne Zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia  o 

30 minut później po wskazanej w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych 

Członków.  

 
10. W wypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia w terminie,o którym mowa 

w pkt.3 lub nie zwołuje Zgromadzenia Nadzwyczajnego w przeciągu miesiąca od dnia 

złożenia wniosku, Komisja Rewizyjna jest uprawniona i zobowiązana zwołać zgromadzenie 

w najbliższym możliwym terminie. 

 
11. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli wszyscy 

Członkowie są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia 

Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 



12. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały w głosowaniu na piśmie. Zarząd 

powinien przedstawić treść uchwały wszystkim Członkom. Odmowa oddania głosu 

traktowana jest jako wstrzymanie się od głosu. Uchwały w tym trybie podejmowane są 

większością co najmniej bezwzględną. 

13. Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Obradami 

Zgromadzenia kieruje przewodniczący, wybierany w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością głosów obecnych członków na czas trwania zebrania. 

 
14. Do kompetencji Zgromadzenia należy: 

 
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

b. uchwalanie zmian statutu; 

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia; 

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia; 

f. uchwalanie regulaminu Zarządu; 

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia; 

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego; 

i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego władze; 

j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

l. wybór kierownika artystycznego; 

m. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Stowarzyszenia 

 
§ 12 

 

Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o odwołanie członków organów, o 

pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy 

zarządzić tajne głosowanie na żądanie co najmniej trzech obecnych Członków. 

 

§ 13 

 
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

 
2. Zarząd składa się z 4 do 6 osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, których 

wybiera Zarząd spośród swoich Członków. 

 



3. Do składania oświadczeń woli, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń 

w szczególności w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia 

umocowanych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. Oświadczenia składane 

Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka 

Zarządu.  

 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. 

 
6. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 

 
7. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia. 

 
8. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt 7, choćby jeden z 

pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa 

przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała 

Zarządu. 

 
9. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 
10. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

b. realizowanie uchwał Zgromadzenia, 

c. organizowanie koncertów, imprez, wyjazdów na festiwale i przeglądy zarówno w 

kraju, jak i poza jego granicami, 

d. uchwalanie okresowych planów działalności organizacyjnej i finansowej, 

e. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

f.      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, 

g. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

h. zwoływanie Zgromadzenia, 

i.  przyjmowanie i usuwanie członków, 

j.  składanie sprawozdań ze swej działalności. 

 
11. Członek Zarządu jest odwoływany uchwałą Członków Stowarzyszenia. 

 
12. Do złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o 

wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. 

 



13. W umowie między Stowarzyszeniem, a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany 

uchwałą Zgromadzenia. 

 

§ 14 
 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania nadzoru nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 Członków w tym Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego wybieranych spośród jej składu. 

 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

a. kontrolowanie działalności Zarządu, 

b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

c. składanie wniosków z kontroli na Zgromadzeniu, 

d. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu, 

e. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia 

f. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu  

g. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego 

bezczynności 

h. w określonych w statucie przypadkach zwoływanie Zgromadzenia. 

 
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 

roku. 

 
5. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie 

dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu i członków organów sprawozdań i wyjaśnień 
oraz dokonywać rewizji stanu majątku. 

 
6. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. 

 
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 
8. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.  

 
§ 15 

 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 Członków w tym Przewodniczącego, wybieranego 

 spośród jego składu. 

 

2. Sąd koleżeński bada i rozstrzyga sprawy w składzie 3 osobowym. Skład podlega losowaniu 

przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w przypadku każdej sprawy. 

 

3. Sąd rozpoznaje sprawy: 



a. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu oraz nieprzestrzegania uchwał 

władz Stowarzyszenia przez Członków Stowarzyszenia; 

b. rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami Stowarzyszenia; 

c. notorycznego  nie  brania  udziału Członka Stowarzyszenia w funkcjonowaniu 

Stowarzyszenia; 

d. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu. 

 
4. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się 

do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Sąd zamyka postępowanie 

wydaniem orzeczenia, które podaje się  do wiadomości stron zainteresowanych. 

 
5. Orzeczenie podejmowane jest w głosowaniu tajnym. Osoby, których dotyczy postępowanie 

(wnioskujący oraz osoba, której postępowanie dotyczy) mają prawo do wypowiedzenia się 

w sprawie przed całym składem trzyosobowym lub złożenia wyjaśnień na piśmie. 

6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Zgromadzenia. 

Odwołanie wnosi się na adres korespondencyjny Stowarzyszenia w terminie 7 dni od dnia 

podania orzeczenia do wiadomości . 

7. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary: 

a. upomnienia 

b. nagany 

c. zawieszenie w prawach członkowskich na okres do jednego roku 

d. zgłoszenie wniosku do Zarządu o wykluczenie 

 
ROZDZIAŁ V 

 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 
§ 16 

 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:  

a. ze składek członkowskich, 

b. z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, sponsoringu, zbiórki publicznej, loterii, aukcji 

i ofiarności publicznej, 

c. z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, 

dochody z majątku Stowarzyszenia), 

 
2. Środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia. 
 
3. Dopuszcza się przechowywanie u Skarbnika środków pieniężnych w gotówce do wysokości 

500zł. 

 



4. W przypadku otrzymania darowizn, dotacji w dni wolne od pracy, Skarbnik może 

przechowywać kwotę wyższą niż wskazany limit, jednak w najbliższy dzień roboczy jest 

zobowiązany dokonać wpłaty zgromadzonej kwoty na konto bankowe Stowarzyszenia. 

 
5. Wyjątek stanowią wyjazdy na koncerty, festiwale w ramach których, wymagana jest wpłata 

określonej kwoty na miejscu, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z organizatorem. W 

takim przypadku dopuszcza się przechowywanie wcześniej uzgodnionej kwoty przez 

określony czas. 

 
6. Stowarzyszenie prowadzi księgowość  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
ROZDZIAŁ VI 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 17 

 
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie bezwzględną 

większością głosów obecnych, przy obecności przynajmniej połowy Członków uprawnionych 

do głosowania  

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie kwalifikowaną większością 

głosów 2/3, przy obecności  co najmniej 2/3 Członków uprawnionych do głosowania. 

 
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

„Prawo o Stowarzyszeniach”. 


