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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Wieniawa, w dalszej części zwane 
Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym       
na celu rozwijanie działalności Orkiestry Wieniawa z Raciborowic, dalej zwanej Orkiestrą, 
propagowanie inicjatyw kulturalnych, postaw i działań podnoszących poziom artystyczny 
Orkiestry oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób  fizycznych i jednostek 
organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§2

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia są Raciborowice w gminie Michałowice, powiat krakowski w 
województwie małopolskim.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na podstawie niniejszego statutu i przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
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§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swoich spraw oraz realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników, a także zawierać umowy - zlecenia lub umowy o dzieło.

§8

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury 
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§9

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§10

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie 
inicjatyw kulturalnych, ich upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji kulturalnych                   
i patriotycznych 

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania między innymi poprzez:
1. tworzenie warunków dla umożliwienia bieżącej działalności Orkiestry,
2. inicjowanie, organizowanie i koordynowanie koncertów, występów, konkursów, 

festiwali, wystaw i pokazów oraz innych projektów, wspomagających cele 
Stowarzyszenia,

3. współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, z instytucjami państwowymi, 
osobami prywatnymi oraz podmiotami gospodarczymi zarówno w kraju, jak                     
i za granicą,

4. prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej i wideo,
5. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla działalności 

statutowej,
6. wspieranie zespołów oraz tworzenie warunków do prowadzenia działalności 

edukacyjnej i wychowawczej poprzez sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem 
edukacji młodzieży.

§12

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 
określonych w odrębnych przepisach.

2. Działalność gospodarcza jest realizowana na zasadach gospodarki budżetowej, opartej 
na rocznych planach działalności i doraźnych ustaleniach, wskazanych przez organy 
statutowe Stowarzyszenia.
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3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług, produkcji   
i obrotu towarowego.

4. Rozpoczęcie bądź wznowienie działalności gospodarczej winno być poprzedzone 
analizą opłacalności takiej działalności sporządzoną przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia oraz inne dochody 
Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone          
do podziału pomiędzy członków z zastrzeżeniem §12 ust. 6.

6. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o przekazaniu części budżetu 
Stowarzyszenia na wynagrodzenie dla członków Zarządu Stowarzyszenia, jednak 
część ta nie może wynosić więcej niż 10% całości rocznego budżetu.

7. Uchwała o której mowa w §12 ust. 6 musi zostać podjęta większością 3/4 głosów         
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

8. Zarząd Stowarzyszenia wyznaczy osobę fizyczną lub  prawną, która będzie prowadzić 
gospodarkę finansową i rachunkowość, według zasad obowiązujących osoby prawne.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§13

Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§14

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych                
i wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca 
zdolność do czynności prawnych, która popiera cele Stowarzyszenia i została przyjęta 
w poczet członków Stowarzyszenia przez Zarząd w drodze uchwały.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która posiada wybitne osiągnięcia    
w życiu kulturalnym lub społecznym.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która  
zadeklaruje wsparcie materialne na rzecz Stowarzyszenia.

5. Członek wspierający będący osobą prawną może działać w Stowarzyszeniu               
za pośrednictwem swego przedstawiciela umocowanego zgodnie z odrębnymi 
przepisami.

6. Członkiem Stowarzyszenia stają się z mocy prawa wszyscy członkowie założyciele 
Stowarzyszenia.

§15

Przyjęcie do Stowarzyszenia członków następuje w drodze uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów na pisemny wniosek oraz za zgodą 
kandydata. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
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§16

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do udziału w życiu Stowarzyszenia i 
przysługuje mu:
1. prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków,
2. bierne i czynne prawo wyborcze podczas Walnego Zebrania Członków,
3. prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności 

Stowarzyszenia,
4. prawo przebywania w lokalach Stowarzyszenia,
5. prawo nieodpłatnego korzystania, za zgodą Zarządu, z urządzeń technicznych 

będących w dyspozycji Stowarzyszenia, takich jak: instrumenty, aparatura audio–
wizualna, literatura muzyczna,

6. prawo udziału w pracach, szkoleniach i innych spotkaniach organizowanych przez 
Stowarzyszenie,

7. prawo posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenie jego ewentualnej odznaki.

§17

Członek wspierający Stowarzyszenie ma prawo do korzystania ze wszystkich 
przysługujących mu praw w życiu Stowarzyszenia podobnie jak członek zwyczajny, ale 
bez czynnego i biernego prawa wyborczego. Może brać również udział w Walnym 
Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

§18

Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo korzystania ze wszystkich przysługujących 
mu praw w życiu Stowarzyszenia podobnie jak członek zwyczajny, bez czynnego i 
biernego prawa wyborczego. Może brać również udział w Walnym Zgromadzeniu 
Członków z głosem doradczym.
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§19

1. Decyzje o przyjęciu członków wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia                  
po złożeniu przez kandydatów oświadczenia o współpracy.

2. Ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie następuje w tym samym trybie.
3. Formę wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem 

Stowarzyszenia.

§20

1. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1. przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
2. branie czynnego udziału w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia,
3. przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych,
4. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, poszerzanie kręgu osób wspierających 

Stowarzyszenie,
5. współpraca z innymi Stowarzyszeniami o podobnym charakterze, wymiana 

doświadczeń merytorycznych i organizacyjnych,
6. dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia.
7. Członkowie zwyczajni mają ponadto obowiązek regularnego opłacania składek na 

rzecz Stowarzyszenia.

§ 21

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
2. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
3. utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia,
4. rozwiązania się Stowarzyszenia,
5. śmierci członka.

2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na 
piśmie.
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3. W  przypadku niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, 
Zarząd Stowarzyszenia może dokonać skreślenia osoby z listy  członków 
Stowarzyszenia.

4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić z powodu jego działalności   
na szkodę Stowarzyszenia.

5. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd, a od jego decyzji przysługuje 
prawo wniesienia odwołania w ciągu 30 dni, od daty poinformowania o tym fakcie,     
do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Zarząd Stowarzyszenia informuje osobę skreśloną z listy członków Stowarzyszenia     
o tym fakcie.

7. Szczegółowy tryb i formę informowania członków określa Zarząd Stowarzyszenia.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§22

1. Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa maksymalnie 4 lata.
3. W  przypadku systematycznego braku aktywności i niewypełniania obowiązków przez 

członka władz, organ w skład którego wchodzi może wnioskować do Walnego 
Zgromadzenia Członków o wykluczenie go ze swojego składu.

4. W  przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie 
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków 
Stowarzyszenia. Dokooptowany członek władz sprawuje swoją funkcję do najbliższego 
Walnego Zgromadzenia Członków. Liczba dokooptowanych członków władz nie może 
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd 
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§23

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz 
Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania (quorum). 

Walne Zgromadzenie Członków

§24

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako 

sprawozdawcze, oraz raz na cztery lata, jako sprawozdawczo–wyborcze lub  w terminie 
30 dni na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
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3. Zarząd jest zobowiązany powiadomić uczestników o miejscu, terminie oraz projekcie 
porządku dziennego Walnego Zgromadzenia Członków, co najmniej na 14 dni przed 
terminem Zgromadzenia.

4. Przez prawidłowe powiadomienie określone w § 24 pkt 3 rozumie się ogłoszenie          
o terminie zebrania w formie e-maila oraz sms-a wysyłanych na adres poczty 
elektronicznej i numer telefonu komórkowego zgodny z podanym w bazie członków 
Stowarzyszenia.

§25

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu Członków podejmowane są zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia,

2. Wybór i powołanie władz Stowarzyszenia odbywają się zwykłą większością głosów      
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

3. Głosowania w sprawach personalnych są tajne,
4. Odwołanie członków władz Stowarzyszenia następuje w tym samym trybie co ich 

wybór (powołanie),
5. W  przypadku, gdy uchwała nie może zostać podjęta z powodu nieobecności               

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, następne, prawidłowo zwołane 
Walne Zgromadzenie Członków (posiedzenie władz) Stowarzyszenia może podjąć 
uchwałę przez osoby obecne, bez względu na nieobecność pozostałych uprawnionych.

§26

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
1. uchwalanie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
2. powołanie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
3. ustalenie kierunków działania i programu działalności Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji  

Rewizyjnej,
5. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia – większością 2/3 głosów                  

w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
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7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  
8. rozpatrywanie wniosków Zarządu oraz wniosków zgłoszonych na Walnym 

Zgromadzeniu Członków,
9. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

Zarząd

§27

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
2. Od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia,
3. Sekretarz,
4. Skarbnik,
5. Od 1 do 2 Członków Zarządu Stowarzyszenia.

§28

Członek Zarządu nie może być wybrany do Komisji Rewizyjnej.

§29

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi 

Zgromadzeniami Członków,
3. ustalenie wysokości składek członkowskich,
4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach 

budżetu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków,
7. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
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8. przyjmowanie nowych członków i podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia i 
wykluczenia członka,

9. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
10.podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych 

organizacjach krajowych i zagranicznych,
11.przyjmowanie dotacji, darowizn i zapisów.

§30

1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia te zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia co najmniej raz na kwartał lub 

na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Stowarzyszenia.

§31

1. Do kompetencji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia należy :
1. reprezentowanie Stowarzyszenia,
2. zwoływanie i kierowanie pracami Zarządu,
3. powiadamianie sądu rejestrowego o uchwalonych poprzez Walne Zgromadzenie 

Członków zmian w Statucie, składzie władz Stowarzyszenia i adresie siedziby.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia Prezes Zarządu Stowarzyszenia może upoważnić 

innego członka Zarządu.

§32

1. Do kompetencji Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia należą kompetencje określone 
w §31 pod warunkiem pisemnego zrzeczenia się przez Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia, na czas określony lub nieokreślony, swoich kompetencji.

2. W  przypadku powołania przez Walne Zgromadzenie Członków 2 Wiceprezesów 
Zarządu Stowarzyszenia, I Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia zostaje 
Wiceprezes najstarszy wiekiem.
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§33

1. Do kompetencji Sekretarza Stowarzyszenia należy:
1. protokołowanie posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia i Walnego Zgromadzenia 

Członków Stowarzyszenia,
2. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia, w tym również w wersji 

elektronicznej,
3. rejestrowanie i archiwizowanie dokumentacji Stowarzyszenia,
4. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Stowarzyszenia oraz Walnego 

Zgromadzenia Członków,
5. prowadzenie ewidencji uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia, 

w tym również w wersji elektronicznej.

§34

1. Do kompetencji Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. zbieranie składek członkowskich,
2. prowadzenie dokładnej ewidencji wpływów i wydatków Stowarzyszenia,
3. przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia co najmniej 2 razy  do roku sprawozdania 

z działalności finansowej Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§35

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób  wybieranych przez Walne Zgromadzenie  
Członków.

2. Członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z 

głosem doradczym.

§36

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy :
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1. nadzorowanie i kontrolowanie – co najmniej raz na rok – całokształtu działalności 
Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu 
Członków,

3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
4. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub 

nieudzielanie absolutorium Zarządowi.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej, po wyborze nowego składu, zwołuje Prezes 

Zarządu Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od Walnego Zgromadzenia 
Członków

4. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

Biuro Stowarzyszenia

§37

1. Biuro Stowarzyszenia może być powołane do realizacji celów Stowarzyszenia 
określonych w rozdziale II niniejszego Statutu.

2. Powołanie Biura Stowarzyszenia następuje wskutek decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Pracami Biura może kierować Dyrektor Biura powołany lub zatrudniony przez Zarząd.
4. Pracowników Biura zatrudnia Dyrektor, jeśli takowy zostanie powołany lub  zatrudniony. 

Dyrektor działa w imieniu Zarządu.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§38

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią :
1. nieruchomości,
2. ruchomości,
3. fundusze,

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. dotacje, subwencje i zapisy,
3. darowizny,
4. dochody z własnej działalności gospodarczej,
5. dochody z nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenia.

§ 39

1. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie.
2. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie       

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§40

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są łącznie 
podpisy Prezesa oraz Członka Zarządu. Prezes może upoważnić Członka Zarządu do 
samodzielnego podpisania dokumentu, z którego wynikają dla Stowarzyszenia 
zobowiązania finansowe nieprzekraczające 1 tysiąca złotych. W takiej sytuacji 
każdorazowo Prezes udziela odrębnego upoważnienia.

2. Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili 
ukonstytuowania się nowo wybranych władz, którym obowiązane są niezwłocznie    
przekazać majątek i akta prowadzonych spraw. Przekazanie dokonuje się w formie  
protokolarnej. 
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3. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
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Rozdział VI
Likwidacja Stowarzyszenia

§41

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie: 
1. podjęcia uchwały o rozwiązaniu przez Walne Zgromadzenie Członków, 
2. wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być 
podjęta większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków zwyczajnych.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale  
Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Likwidatorami Stowarzyszenia w razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu przez Walne 
Zgromadzenie Członków są Członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora, 
pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
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