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I. Postanowienia ogólne.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne VLADISLAVIA" , 
w dalszych postanowieniach statutu zwane „stowarzyszeniem".

§2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto 
Włocławek.

§3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

II. Cele i zadania.

§4

Celem działania stowarzyszenia jest:
1. upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa,
2. kultywowanie tradycji muzycznych miasta i regionu,
3. propagowanie dorobku muzycznego miasta i regionu w kraju i za granicą,
4. propagowanie polskiej pieśni świeckiej i religijnej w kraju i za granicą,
5. współpraca ze stowarzyszeniami, zespołami i instytucjami realizującymi podobne 

cele,
6. inspirowanie twórczości kompozytorskiej,
7. podejmowanie innych form działalności wynikających z aktualnych potrzeb 

społecznych.

§5

Cele swoje stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1. prowadzenie własnych zespołów chóralnych i instrumentalnych,
2. promowanie kultury muzycznej przez nagrywanie i dystrybucję nagrań audio i video,
3. organizowanie koncertów chórów i zespołów instrumentalnych na terenie miasta, 

województwa i kraju.



4. uczestniczenie w konkursach, festiwalach i przeglądach chóralnych na terenie kraju i 
za granicą,

5. prowadzenie działalności wydawniczej,
6. kompletowanie biblioteki nutowej na użytek chórów stowarzyszenia i innych chórów,
7. organizowanie konkursów kompozytorskich,
8. organizowanie imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych i projektów 

realizowanych przez młodzież i artystów,
9. organizowanie warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych,
10. prowadzenie nauki śpiewu solowego, zespołowego i nauki gry na instrumentach.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§6

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na członków:

- zwyczajnych,
- honorowych,
- wspierających.

§7

1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej 
, mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie z 
ograniczeniami wynikającymi z ustawy „Prawo o stowarzyszeniach".

2. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą 
przedstawicieli ustawowych. Uzyskują oni statut członka zwyczajnego po złożeniu 
pisemnej deklaracji, zawierającej zgodę przedstawiciela ustawowego, bez prawa 
udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu członków oraz bez możliwości korzystania 
z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do stowarzyszenia i uzyskują status 
członka zwyczajnego po złożeniu pisemnej deklaracji.

4. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia, podjętej po złożeniu pisemnej deklaracji.

§8

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. udziału w Walnym Zgromadzeniu członków,
2. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia ,
3. zgłaszanie wniosków na Walne Zebranie,
4. uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,
5. korzystania z urządzeń i udogodnień stowarzyszenia.



§9

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. przestrzegania postanowień statutu i uchwał stowarzyszenia,
2. aktywnego udziału w pracach stowarzyszenia i dążenia do realizacji jego celów,
3. propagowania celów stowarzyszenia i zjednywania mu nowych członków,
4. regularnego opłacania składek.

§10

Członkostwo honorowe nadaje osobie fizycznej Walne Zebranie na wniosek Zarządu za 
szczególne zasługi w działalności objętej celami stowarzyszenia. Członkowie honorowi 
korzystają ze wszystkich praw i obowiązków członków zwyczajnych.

§11

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna lub prawna, 
popierająca cele stowarzyszenia i wyrażająca wolę pracy na jego rzecz.

2. Osoby wymienione w ust. I mogą uzyskać status członka wspierającego po złożeniu 
pisemnej deklaracji i podjęciu uchwały o przyjęciu przez zarząd stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający wspomagają działalność stowarzyszenia, służą głosem 
doradczo -  opiniodawczym.

§12

Utrata członkostwa następuje wskutek:
1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa z chwilą dokonania 

skreślenia przez Zarząd,
2. skreślenia z listy członków stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu podjętej 

na skutek działania na szkodę stowarzyszenia, nieprzestrzegania statutu, uchwał 
władz stowarzyszenia lub przepisów prawa,

3. likwidacji stowarzyszenia,
4. śmierci członka,
5. nieopłacania składek przez okres I roku.



Władze stowarzyszenia.

§13

1. Władzami stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna
- Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

§ 14

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie, wyznaczonym 
przez Zarząd, bez względu na ilość osób uprawnionych do głosowania.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
- uchwalanie i wytyczanie głównych kierunków działalności,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej i udzielanie mu absolutorium,
- dokonywanie zmian statutu,
-wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
- ustalanie wysokości składek i zasad zwalniania z obowiązku uiszczania składek,
- podjęcie uchwały o likwidacji stowarzyszenia.

§15

1. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd raz na I rok zawiadamiając członków
o terminie, miejscu i programie obrad pisemnie na 14 dni przed datą rozpoczęcia 
obrad.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może być zwołane:
- na wniosek co najmniej połowy liczby członków,
- na podstawie uchwały Zarządu,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd w trybie określonym w ust. i.

§ 16

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków: Prezesa, Wiceprezesa do spraw 
artystycznych, Sekretarza, Skarbnika i 3 członków.



2. Większość członków Zarządu muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności 
prawnych.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej niż 2 razy w roku.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos 
Prezesa.

§17

Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
2. zarządzanie funduszem oraz majątkiem stowarzyszenia,
3. realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,
4. zwoływanie Walnego Zebrania,
5. decydowanie o przyjęciu, skreśleniu z listy członków,
6. opracowywanie planów i sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych,
7. podejmowanie uchwał o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
8. rozpatrywanie odwołań do orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

§18

1. Pracami Zarządu kieruje Prezydium Zarządu składające się z Prezesa, Wiceprezesa do 
spraw artystycznych, Sekretarza i Skarbnika.

2. Prezydium Zarządu kierują kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia między 
posiedzeniami zarządu.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie 
członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z 
głosem doradczym.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

lub ze stosunkiem pracy ze stowarzyszeniem.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

- pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia z członkami Zarządu,
- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w artykule 8 pkt 8 
ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi.



Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności 
stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, 
przygotowanie sprawozdań na Walne Zebranie członków.

V. Majątek i finanse.

§21

Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, 
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności 
publicznej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§22

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowiznę, 
spadki, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Cały dochód przeznacza na 
działalność statutową.

§23

Decyzje w sprawach finansowych, w tym zaciąganie zobowiązań, podejmują 2 osoby: 
Prezes Stowarzyszenia lub Wiceprezes i Skarbnik.

§ 20

VI. Zmiana statutu i likwidacja stowarzyszenia.

§24

Zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjętej zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§25

Likwidacja stowarzyszenia następuje wskutek podjęcia przez Walne Zebranie członków 
uchwały o likwidacji stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
O sposobie likwidacji i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia decyduje uchwała Walnego 
Zebrania o likwidacji stowarzyszenia.



Postanowienia końcowe.

26

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach.

3. 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 ze statutowego celu organizacji.

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich.
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