
Statut
                   

Leszczyńskiego  Stowarzyszenia Artystycznego im. Fryderyka Chopina
  (tekst jednolity uchwalony na Walnym Zebraniu Członków

 w dniu 17 marca 2014, zatwierdzony uchwałą nr 2/III/2014   
Rozdział I

Postanowienia ogólne

                                                                 Art. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: 

       ” Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne  im. Fryderyka Chopina”
        w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
                                                                       Art.2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem. Powstało z inicjatywy
 członków i sympatyków Chóru Miejskiego Chopin w Lesznie.
                                                                   Art.3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Leszno.
                                                                  Art.4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001,Nr 79, poz.855 z późniejszymi. zmianami)
 oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
                                                                 Art.5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania 
na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 
                                                                 Art.6
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej (RP). Dla właściwego 
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.
                                                                Art.7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na wolontariacie swoich członków. Jednak do 
prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
                                                               Art.8.

1. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  odpłatną  i  nieodpłatną.  Działalność  odpłatna
prowadzona jest w celu wykonania zadań statutowych, a wynagrodzenie nie może być wyższe od
tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.

2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. PKD.94.99.Z -organizację koncertów,  spotkań , imprez muzycznych i   

                         rozrywkowych, konkursów i festiwali
                    b.  PKD.94.99.Z - wspólne plenery i warsztaty z pozostałymi grupami artystycznymi 
                    c.  PKD.94.99.Z.- organizację wyjazdów Chóru  w celach:    
                           - szkoleniowych (warsztaty)
                           - koncertowych (tournée)
                           - turystycznych.

3. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
             a. PKD.94.99.Z.- wydawnictwo materiałów reklamowych, broszur, publikacji muzycznych  
                                        oraz biuletynów
             b. PKD.94.99.Z.- prowadzenie strony internetowej o nazwie:   
                           www.chormiejskichopin.leszno.pl
             c. PKD.94.99.Z.- prowadzenie działalności dokumentacyjnej,( kroniki chóru),dokonywanie   
                                         nagrań fonograficznych i filmów
             d. PKD.94.99.Z.- współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi, oświatowymi , 
                                         kościelnymi, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, firmami i    
                                        osobami prywatnymi
             e. PKD.94.99.Z.- współpracę ze środowiskiem muzycznym i artystycznym  oraz promowanie kultury   
                                        w RP i poza  jej granicami
             f. PKD.94.99.Z.- prowadzenie zbiórek, aukcji, licytacji i innych działań służących pozyskaniu środków 
                                        na:   
                        - działalność statutową
                        - animowanie współpracy pomiędzy chórami w kraju i za granicą
                        - prowadzenie działań na rzecz ochrony dóbr kultury,  sztuki i tradycji.
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4. Przychód  z  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego  służy  wyłącznie  prowadzeniu  działalności
pożytku publicznego.

                                                              Art.9
Stowarzyszenie może używać odznak, własnego logo oraz pieczęci z nazwą, adresem oraz numerami 
REGON, NIP, KRS.

                                                                  Rozdział II
                                                 Cele i środki działania
                                                               Art.10

           Podstawowym obowiązkiem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności     
artystycznej i organizacyjnej Chóru Miejskiego „Chopin”, w dalszej części 
statutu zwanego Chórem
            poprzez  :
    1.popularyzację działalności Chóru
    2.pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na działalność statutową
    3.organizowanie spotkań okolicznościowych dla przyjaciół oraz byłych członków Chóru.
                                                              Art.11 

          Celem Stowarzyszenia jest:
    1. kształtowanie i upowszechnianie kultury  muzycznej
    2. promowanie dorobku artystycznego i kulturalnego Stowarzyszenia
    3. reprezentowanie i promocja Miasta i Powiatu w kraju i za granicą  
    4. działania na rzecz nauki, edukacji muzycznej

               5. prowadzenie działalności naukowej na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i 
        tradycji  
    6. krzewienie idei zbiorowego śpiewania 

               7. wszelkiego rodzaju działalność społeczna i charytatywna na rzecz  
        chorych i niepełnosprawnych byłych członków chóru.
                                                             Art.12

          Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez :
    1.organizację koncertów,  spotkań , imprez muzycznych i   
        rozrywkowych, konkursów i festiwali
     2.wspólne plenery i warsztaty z pozostałymi grupami artystycznymi 
     3.organizację wyjazdów Chóru  w celach:    
          1) szkoleniowych (warsztaty)
          2) koncertowych (tournée)
          3) turystycznych.
     4. wydawnictwo materiałów reklamowych, broszur, publikacji muzycznych  
         oraz biuletynów
     5. prowadzenie strony internetowej o nazwie:   
                           www.chormiejskichopin.leszno.pl
     6. prowadzenie działalności dokumentacyjnej,( kroniki chóru),dokonywanie   
        nagrań fonograficznych i filmów
     7. współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi, oświatowymi , 
         kościelnymi, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, firmami i    
         osobami prywatnymi
     8. współpracę ze środowiskiem muzycznym i artystycznym  oraz promowanie kultury w 
         RP i poza  jej granicami
     9. prowadzenie zbiórek, aukcji, licytacji i innych działań służących pozyskaniu środków  na:   
        1) działalność statutową
        2) animowanie współpracy pomiędzy chórami w kraju i za granicą
        3) prowadzenie działań na rzecz ochrony dóbr kultury,  sztuki i tradycji.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

                                                                   Art.13
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem 
wspierającym Stowarzyszenia.

                                                             Art.14
Stowarzyszenie posiada członków: 

1.zwyczajnych 
      2.wspierających
      3.honorowych. 
                                                                  Art.15.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację
 członkowską na piśmie.
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                                                                  Art..16
Członków zwyczajnych przyjmuje Prezes Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
                                                                 Art.17
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc 
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
                                                                 Art.18.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia.
                                                                Art.19
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
 w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
                                                                Art.20
Nadanie godności członka honorowego dokonuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
 Zarządu Stowarzyszenia.
                                                               Art.21
Członkowie zwyczajni mają prawo:     
     1.biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
     2.korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
     3.udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez  
        Stowarzyszenie
     4.zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

                  5.członek zwyczajny , który wykazuje szczególne zaangażowanie w działalność 
                   Stowarzyszenia oraz członek znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej , może być 
                   zwolniony z opłacania składek lub skorzystać z możliwości zamiany na równoważne  
                   świadczenia.  
                                                                             Art.22
              Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

      1.przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
      2.aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy Stowarzyszenia, przyczyniając się do realizacji 
         celów statutowych
      3.opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości określonej przez Walne 
         Zgromadzenie  
      4.dbać o dobre imię  Stowarzyszenia.
      
                                                               Art.23
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania 
statutu  oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Biorą 
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie same prawa 
jak członkowie zwyczajni. 
                                                               Art.24. 
Członkowie honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego. Biorą udział z głosem 
doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Mają prawo brać udział w życiu kulturalnym, 
artystycznym i towarzyskim, a także w innych formach działalności Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie 
prawa jak członkowie zwyczajni.
                                                              Art.25
Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
Zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.

                                                                           Art.26
Utrata członkowstwa następuje na skutek:  
     1.pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
     2.wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:
        1)niepłacenia składek za okres 6 miesięcy
        2)łamania statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
     3.utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego 
     4.śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

                                                         Art.27

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje 
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie będzie rozpatrywane na najbliższym zwołanym 
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 
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                                                                  Rozdział IV
                                            Władze Stowarzyszenia
                                            
                                                             Art.28
Władzami Stowarzyszenia są: 
     1.Walne Zgromadzenie Członków
     2.Zarząd
     3.Komisja Rewizyjna.
                                                              Art.29
Władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo dobierania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w 
czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 składu.
                                                             Art.30 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania.  

                                            Walne Zgromadzenie Członków
                                                           Art.31
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
                                                           Art.32
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
                                                           Art.33
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
                                                           Art.34
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez 
Zarząd z jego inicjatywy,  na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek co najmniej  1/3 liczby 
członków Stowarzyszenia.
                                                          Art.35
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:  
     1.określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
     2.dokonywanie zmian w statucie
     3.uchwalanie budżetu oraz wysokości składek 
     4.wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

                5.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań 
     6.udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej
     7.podejmowanie uchwał :
          1) w sprawie przyjęcia członka honorowego
          2) o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
          3) w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
          4) w sprawie wstąpienia Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych  
              organizacji o podobnym celu działania

                                    Art.36
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3) przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania.
                                                       Art.37
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków wyznacza Komisję 
Likwidacyjną oraz sposób przeznaczenia pozostałego majątku
                                                       Art. 38
Warunkiem ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków w pierwszym terminie jest 50% obecności 
członków. W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków następuje w drugim terminie, tj.
pół godziny po pierwszym i uchwały Zebrania są wówczas ważne bez względu na liczbę obecnych.

                                     Zarząd Stowarzyszenia
                                                  Art.39

Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
                                                        Art.40

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym:  
a. Prezes, 
b. Wiceprezes,
c. Skarbnik,
d. Sekretarz,
e. Członek.
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2. Warunkiem dopuszczającym do pełnienia funkcji  w Zarządzie  Stowarzyszenia  jest  złożenie  przez
kandydata oświadczenia, iż nie był on skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

                                                       Art.41
Zarząd Stowarzyszenia spośród swoich członków wybiera Prezesa.
                                                      Art.42
Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia może zostać wybrany na Zebraniu Założycielskim.
                                                      Art.43
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :
      1.realizacja celów Stowarzyszenia
      2.wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków                
      3.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
      4.sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
      5.zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
      6.przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
      7.podejmowanie uchwał w bieżących sprawach
                                                      Art.44
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
      1.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności  
         co najmniej połowy liczby członków
       2.W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia

                               Komisja Rewizyjna
                                         Art.45

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków  w tym :      
a. Przewodniczący,
b. Dwóch członków.

2. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  pełnić  innych  funkcji  we  władzach  Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu
Stowarzyszenia.

4. Członkami  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  być  osoby  skazane  prawomocnym  wyrokiem  za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

                                                         Art.46
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
       1.bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

                                                                    Art.47
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
    1.ze składek członkowskich 
    2.darowizn, spadków, zapisów
    3.dotacji i ofiarności publicznej. 
                                                          Art.48
Środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane zarówno na koncie w banku jak i w kasie 
Stowarzyszenia. 
                                                          Art.49

1. Decyzję  w  sprawie  nabywania  ,  zbywania  i  obciążania  majątku  Stowarzyszenia  podejmuje  Zarząd
Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie nie może:
a. Udzielać  pożyczek  lub zabezpieczeń  zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do jego

członków,  członków  władz  Stowarzyszenia  lub  pracowników  oraz  osób,  z  którymi  członkowie,
członkowie władz Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim,
we  wspólnym  pożyciu  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”.

b. Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz Stowarzyszenia
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz Stowarzyszenia
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

5



d. Dokonywać  zakupu  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą  członkowie
Stowarzyszenia,  członkowie  Władz  Stowarzyszenia  lub  pracownicy  oraz  ich  osoby  bliskie,  na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

                                                          Art.50
Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w 
tym Prezesa lub Wiceprezesa.                                      
                                                       Art.51
Do reprezentowania Stowarzyszenia we wszystkich innych niż majątkowe sprawach przewidziana jest 
reprezentacja dwuosobowa, w tym prezesa (lub wiceprezesa) oraz drugiego członka Zarządu.

                                                Rozdział VI

                              Postanowienia końcowe
                                                       Art.52

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o 
Stowarzyszeniach.

Leszno, dnia 17 marca  2014.
………………………………………………………………………………………………………………….

  Wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym                                                    
            Postanowieniem  z dnia 19.05.2014 Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda,
            IX  Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego .
            Sygnatura sprawy: PO.IX NS – REJ .KRS/009023/14/497
           ………………………………………………………………………………………………………………………..

Potwierdzono: 

Elżbieta Duda – prezes
Julianna Woźniak – sekretarz
Leszno dnia 2014-05-27 
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