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ROZDZIAŁ I 

 
NAZWA, CHARAKTER  PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA 

 

 

§ 1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „ STOWARZYSZENIE PRO MUSICA HUMANA”  i działa w oparciu  

o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. z 1989 r. nr 20 poz.104, z późn. zm./ Dz. U. .Nr 

25, poz.113/ oraz niniejszego statutu,  zwane dalej Stowarzyszeniem 

 

 

§ 2 

Terenem działania  Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto 

Kraków. 

 

 

§ 3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

 

§ 4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym zakresie 

działania. 

 

 

§ 5 

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem „ Stowarzyszenie Pro Musica Humana”, a także znaczka 

i plakietki o podobnym brzmieniu.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA  

 

 

§ 6 

 

Celem działania Stowarzyszenia jest  

1. promocja młodych talentów,  

2. pomoc uzdolnionej młodzieży,  

3. wyrównywanie szans uczniom słabszym socjalnie i z mniejszymi osiągnięciami edukacyjnymi,  

4. propagowanie osiągnięć dydaktycznych oraz pedagogicznych, 

5.  upowszechnianie muzyki oraz kultywowanie tradycji polskiej edukacji artystycznej,  

6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

7. wspieranie kreatywnych postaw młodzieży szkolnej 

8. świadczenie pomocy Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka   

     Chopina z siedzibą ul. Basztowa 6 w Krakowie w realizacji jej statutowych celów,  

     w szczególności poprzez pomoc w zdobywaniu środków finansowych 
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§ 7 

 

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez: 
 

1. Nieodpłatną działalność statutową, polegającą na: 

a. organizowaniu przedsięwzięć z zakresu kultury: festiwale, konkursy, koncerty, 

wernisaże, imprezy integracyjne;  

b. prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej: organizowaniu szkoleń, imprez 

artystycznych, kursów; 

c. organizowaniu konferencji, dyskusji, spotkań i prezentacji związanych z problematyką 

działań szkoły określonej w § 6 pkt 8 Statutu; 

d. pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych; 

e. współpracy z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi i instytucjami 

Unii Europejskiej; 

f. współpracy pomiędzy regionami w obrębie Euro Regionów i w ramach założeń 

integracji europejskiej; 
 

2.  Odpłatną działalność statutową, polegającą na: 

a. organizowaniu przedsięwzięć z zakresu kultury: festiwale, konkursy, koncerty,  

 wernisaże, imprezy integracyjne;  

      b. prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej: organizowaniu szkoleń, imprez  

artystycznych, kursów ( w tym kursów przygotowawczych do szkoły określonej  

  w § 6 pkt 8 Statutu ); 

  c. organizowaniu konferencji, dyskusji, spotkań i prezentacji związanych z problematyką 

działań szkoły określonej w § 6 pkt 8 Statutu; 

  d. .prowadzeniu  działalności publikacyjnej i wydawniczej; 

  e.         świadczeniu bieżącej pomocy szkole, określonej w § 6 pkt. 8 Statutu;  
 

3.  Prowadzenie działalności gospodarczej, określonej w § 8 Statutu. 

 

 

 

§ 8 

 

1) Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
 

 

1. 32.20.Z  Produkcja instrumentów muzycznych 

2. 33.19.Z  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 

3. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 

4. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 

5. 47.59.Z  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów 

użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

6. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona  

    w wyspecjalizowanych sklepach 

7. 47.63.Z  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach 

8. 47.79.Z  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych  

    sklepach 

9. 47.89.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzonych na straganach  

    i targowiskach 



 4 

10. 47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub  

    Internet 

11. 47.99.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 

12. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo  programów  

    telewizyjnych 

13. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

14. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

15. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego  

    i domowego 

16.  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

17. 91.01.A Działalność bibliotek 

18. 91.02.Z Działalność muzeów 

19. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

20. 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 
 

2) Stowarzyszenie realizując powyższe cele opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak  

  zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 

 

 

ROZDZIAŁ III 
 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 9 

 

1. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia może być, każda osoba powyżej 16 roku życia, która deklaruje 

się wnosić wkład pracy oraz ustaloną składkę pieniężną na rzecz Stowarzyszenia. 

2. Osoby poniżej 16 roku życia, mogą być zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia za zgodą swoich  

przedstawicieli ustawowych. Do ukończenia 16 roku życia, nie mają prawa udziału w głosowaniu, a także 

biernego i czynnego prawa wyborczego. 
 

 

§ 10 
 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która w formie 

pieniężnej składki lub świadczenia rzeczowego przyczynia się do pomnożenia zasobów materialnych 

Stowarzyszenia 
 

 

§11 

 

Osobom szczególnie zasłużonym, wnoszącym specjalne nieprzemijające wartości dla Stowarzyszenia,  

Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może nadać tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia, 

określając równocześnie związane z tym przywileje. 
 

 

§ 12 
 

Członek zwyczajny ma prawo: 

a. wybierania i wybieralności do władz Stowarzyszenia, 

b. uczestniczenie, wnioskowanie i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia,  

c. korzystanie z wszelkich ulg i udogodnień wynikających z członkowstwa w Stowarzyszeniu, 

d. noszenie plakietki i znaczka Stowarzyszenia, 
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e. odwoływanie się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia, 

 

§ 13 

 

Członek wspierający i honorowy ma prawo: 

a. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, 

b. używać znaczków i plakietek Stowarzyszenia, korzystać z wyróżnień i nagród przewidzianych  

 w statucie, 

c. uczestniczyć bezpłatnie w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie 

 

 

§ 14 

 

Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do : 

a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 

b. wspierania statutowej działalności Stowarzyszenia w granicach swoich możliwości, 

c. propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków, 

d. regularnego opłacania ustalonych świadczeń pieniężnych oraz świadczenia własnej pracy na rzecz 

Stowarzyszenia. 

 

 

§ 15 

 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez : 

a. zgłoszenie pisemne o wystąpieniu 

b. skreślenie z listy członków dokonane na mocy uchwały Zarządu na skutek nieopłacenia 

składek przez okres 6 - miesięcy 

c. wykluczenie uchwałą Zarządu podjętą w przypadku prawomocnego skazania członka na karę 

dodatkową pozbawienia praw publicznych 

d. śmierć członka 

2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek Zarządu  

 Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie orzeka w formie uchwały. 

 

 

§ 16 

 

Zarząd Stowarzyszenia może wobec członków zwyczajnych stosować wyróżnienia i kary : 

 

1. wyróżnienie :  
 

a. pochwała 

b. dyplom uznania 

c. nagroda 

d. wniosek o nadanie godności członka honorowego 

 
 

2. kary: 

a. upomnienie 

b.  zawieszenie w prawach członkach 

c. wykluczenie ze Stowarzyszenia 
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ROZDZIAŁ IV 
 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 17 

 

1. Władzami stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie 

b. Zarząd 

c. Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

 

§ 18 

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może mieć charakter Zgromadzenia 

Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia mają charakter sprawozdawczo – wyborczych lub 

sprawozdawczych. 

 

§ 19 

 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku 

2. O terminie Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd 

Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich członków na 14 dni przed jego rozpoczęciem poprzez 

wywieszenie zawiadomienia na tablicy informacyjne w siedzibie Stowarzyszenia.  

 

 

§ 20 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 

2. Uchwalanie statutu i jego zmian; 

3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 

5. Udzielanie absolutorium odchodzącemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze; 

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

 

§ 21 

 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

a. na podstawie własnej uchwały, 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej 

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia 
 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie 14 dni od daty uchwały, wniosku  

    lub żądania jego zwołania 
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§ 22 

 

1. Do odbycia Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność, co najmniej połowy członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. W przypadku braku wymaganej ilości członków, Walne Zgromadzenie może odbyć się w drugim 

 terminie bez względu na ilość obecnych. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut nie 

stanowi inaczej. 
 

 

§ 23 

 

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą: 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem decydującym. 

2. Członkowie wspierający i osoby zaproszone z głosem doradczym. 
 

 

§ 24 

 

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzenie jest jawne 

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić zwykłą większością głosów tajne głosowanie 

 poszczególnych wniosków i uchwał 
 

 

§ 25 

 

1. Oprócz zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, Zarząd może zwoływać doraźne 

zebranie członków Stowarzyszenia celem zaciągnięcia opinii bądź też akceptacji swoich poczynań 

w sprawach niecierpiących zwłoki, a wymagających decyzji o istotnym dla członków 

Stowarzyszenia znaczeniu. 

2. Sposób realizacji wniosków z doraźnych zebrań członków, Zarząd przedstawia w sprawozdaniu 

na Walne Zgromadzenie 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

§ 26 

 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie 

2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika i Sekretarza, przy czym dwie 

funkcje mogą być powierzone jednemu członkowi Zarządu. 

3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. 

 

 

§ 27 

 

 

Do reprezentacji Zarządu na zewnątrz uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie.  
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§ 28 

 

 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania; 

2. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia; 

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

4. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia  

5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego; 

7. Powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich regulaminów i programów działania;  

8. Zwoływanie Walnego Zebrania; 

9. Ustalanie wysokości składek członkowskich; 

10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich; 

11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej; 

12. Wnioskowanie o nadanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia; 

13. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 

14. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 

 

§ 29 

 

1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące 

2. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Komisji  

 Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Zarząd.  

 

 

§ 30 

 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy 

członków.  

 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 31 

 

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym. 

2. Komisja Rewizyjna Składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

3. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie  

 wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi  

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo z winy umyślnej. 
 

 

§ 32 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia; 

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; 

3. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium  

 władzom Stowarzyszenia; 

4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 
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§ 33 

 

Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego. 

 

 

§ 34 

 

1. Działalność kontrolną Komisja wykonuje doraźnie na zlecenie Przewodniczącego. 

2. Okresowe posiedzenia Komisji Rewizyjnej w celu opracowania wniosków pokontrolnych  

 zwołuje Przewodniczącym. 

3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów pełnego składu.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA  

 

§ 35 

 

Majątek stowarzyszenia stanowią: 

a. nieruchomości 

b. ruchomości 

c. fundusze 

d. prawa majątkowe 

 

 

§ 36 

 

Mienie ruchome i nieruchome może być wytwarzane, nabywane w drodze kupna lub darowizny. 

Stanowi niezbędny element w realizacji celów Stowarzyszenia 

 

 

§ 37 

1.Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z: 

a. odpłatnej działalności Stowarzyszenia; 

b. składek członkowskich; 

c. dotacji i subwencji; 

d. darowizn, zapisów i spadków oraz z ofiarności publicznej; 

e. dochodów z działalności statutowej, w tym z działalności gospodarczej;  

f. dochodów z praw majątkowych oraz nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub 

będących w użytkowaniu Stowarzyszenia; 

g. odsetek i depozytów bankowych. 
 
 

2. Wpływy z własnej działalności gospodarczej służą realizacji celów Stowarzyszenia i nie mogą  

 być dzielone pomiędzy jego członków 
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§ 38 

 

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, składania innych oświadczeń woli  

w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu. 
 

2. Zabrania się : 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 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 zwane dalej „osobami 

bliskimi”; 

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Zarządu  

i Komisji Rewizyjnej 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. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Zarządu  

i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego 

celu Stowarzyszenia; 

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 
ZMIANY  STATUTU, UZUPEŁNIENIA, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

 

§ 39 

 

1. Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 

2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.  

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołuje spośród  

członków Zarządu likwidatorów, a także decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 

 

 

§ 40 

 

Uzupełnienie Władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów w okresie między wyborami, może 

być dokonane przez władze Stowarzyszenia poprzez dokooptowanie brakujących członków w ilości 

1/3 składu wybranego przez Walne Zgromadzenie. 

 

 

 


