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Stowarzyszenie Chóralne "BELFERSINGERS" 
 

STATUT 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§1 
Stowarzyszenie Chóralne BELFERSINGERS zwane w dalszej części statutu "Stowarzyszeniem" jest zawiązane 
na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo                
o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu.  

§2 
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§3 
Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, a siedzibą miasto Gorlice. W przypadku, gdy wymaga tego 
realizacja celów Stowarzyszenia, może ono prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie                     
z obowiązującym porządkiem prawnym.  

§4 
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§5 
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.  

§6 
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. 

 
II. Cele i sposoby działania 

 
§7 

Celem Stowarzyszenia Chóralnego BELFERSINGERS jest:  
1. Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w Gorlicach i na terytorium całego kraju. 
2. Pielęgnowanie tradycji amatorskiego ruchu śpiewaczego w Gorlicach. 
3. Popularyzacja polskiej twórczości muzycznej za granicą. 
4. Wspieranie działalności Chóru Kameralnego GCK "Belfersingers" zwanego dalej Chórem. 

§8 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Dobrowolne zrzeszanie członków. 
2. Organizowanie i finansowanie koncertów, przeglądów, festiwali z udziałem Chóru. 
3. Zabezpieczenie warunków lokalowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Chóru. 
4. Podnoszenie poziomu artystycznego Chóru w formie: 

1) organizowania i finansowania warsztatów muzycznych, prób, 
2) zakupu partytur, strojów i innych materiałów związanych z działalnością Chóru, 
3) finansowania honorarium instruktorów. 

5. Wyjazdy na koncerty i festiwale na terenie kraju i poza jego granicami. 
6. Oprawy muzyczne obrzędów liturgicznych kościołów, obchodów świąt państwowych i innych 

uroczystości regionalnych. 
7. Działalność propagatorską, informacyjną i wydawniczą w zakresie działalności muzycznej Chóru.  
8. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi w sferze kultury, a także z wydawnictwami 

muzycznymi i wytwórcami fonograficznymi oraz z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi 
zainteresowanie celami Stowarzyszenia. 

§9 
W zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku 
publicznego lub działalność nieodpłatną pożytku publicznego. 

§10 
Stowarzyszenie może do realizacji swych celów zatrudniać pracowników.  
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III. Członkowie Stowarzyszenia 
 

§11 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1) zwyczajnych, 
2) honorowych,  
3) wspierających.  

§12 
 1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski oraz innego państwa, który:  

1) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia, 
2) deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Nabycie praw członka następuje poprzez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia podjętą zwykłą większością 
głosów poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.  

§13 
Członek zwyczajny ma prawo:  

1) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,  
2) korzystać z pomocy Stowarzyszenia,  
3) brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,  
4) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  
5) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia.  

§14 
Do obowiązku członka zwyczajnego należy:  

1) przestrzegać postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,  
2) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,  
3) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,  
4) dbać o jego dobre imię,  
5) regularnie opłacać składki.  

§15 
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej 
kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.  

2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.  
3. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.  

§16 
1. Członek wspierający ma prawo:  

a) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia 
b) brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym 

2. Obowiązkiem członka wspierającego jest:  
a) spełnianie obowiązków wymienionych w §14 ust. 1 i 3-4  
b) wspieranie działań Stowarzyszenia 

§17 
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w sposób oczywisty jest 
zasłużona kulturze, tj. artysta, promotor kultury, twórca itp., jak również szczególnie zasłużona dla realizacji 
celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Prezes na wniosek Zarządu. Członek 
honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia 
składek członkowskich.  

§18 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

1) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka,  
2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,  
3) wykreślenia przez Zarząd, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z przyczyn 

niezależnych,  
4) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:  

a) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,  
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c) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,  
d) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 6 okresów  
e) na pisemny wniosek 10 członków lub Komisji Rewizyjnej z przyczyn określonych lit. a)-c).  

5) utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.  
2. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do 

najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.  
 

IV. Władze Stowarzyszenia 
 

§19 
Władzami w Stowarzyszeniu są:  

1) Walne Zgromadzenie Członków,  
2) Zarząd na czele z Prezesem,  
3) Komisja Rewizyjna. 

§20 
Najwyższą władzę w Stowarzyszeniu sprawuje Walne Zgromadzenie Członków.  
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub częściej na pisemny 

uzasadniony wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu 
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków w skuteczny sposób co najmniej 10 dni przed 
terminem rozpoczęcia obrad.  

2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania 
w pierwszym terminie, a w drugim - który może wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może 
ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.  

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia, oraz          
z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.  

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia 
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
f) wybór Komisji Statutowej w celu uchwalania zmian statutu 
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji 
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia 
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia 
k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.  
6. Zmiana Statutu, odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości głosów. 
7. Odwołanie Zarządu, Prezesa lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów – przy obecności 

połowy członków Stowarzyszenia w I terminie, w II terminie wymóg obecności ponad połowy członków 
nie obowiązuje.  

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.  
§21 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków. Wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na           
2-letnią kadencję.  

2. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i do 2 członków Zarządu.  
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2 letnią kadencję.  
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.  
5. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia 
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz 
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia 
e) ustalanie wysokości składek członkowskich 
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6. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnionych 
jest dwóch członków Zarządu, działających łącznie. 
 

 
§22 

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 2-letnią 
kadencję.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego  i dwóch członków.  
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia 
b) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia 
c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.  
§23 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §19 pkt. 2,3 w czasie trwania 
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali 
członkowie organu, którego skład się zmniejszył. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu 
organu.  

V. Majątek Stowarzyszenia 
 

§24 
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki finansowe 
składają się:  

1) wpływy ze składek członkowskich,  
2) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,  
3) wpływy z działalności statutowej. 

§25 
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.  
 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§26 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Komisja Statutowa, w której skład wchodzi 
pięciu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Zmiany statutu nie mogą być dokonywane 
częściej niż raz w roku 

§27 
Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach 
przewidzianych w przepisach prawa. Podejmują uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne 
Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 
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