Statut Południowo-wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.Stowarzyszenie POŁUDNIOWO-WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR, zwane dalej w skrócie
„Związkiem”, jest dobrowolnym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
- Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póz. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póz. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Związek został powołany na czas nieograniczony.
§2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem odpowiednich przepisów,
terytoria innych państw, a siedzibą jest miasto Ostrów Wielkopolski.
§3
Związek może należeć do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji o podobnym profilu
działalności. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walny Zjazd Delegatów
większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów.
§4
Związek używa własnych odznak i pieczęci, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§5
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Celem Związku jest w szczególności:
1. tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej;
2. popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej;
3. podnoszenie poziomu artystycznego członków Związku w ramach amatorskiego społecznego ruchu muzycznego;
4. społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży szkolnej;
5. kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków;
6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7. ochrona i promocja zdrowia;
8. organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
9. działalność na rzecz integracji europejskiej;
10. rozwój turystyki i krajoznawstwa;
11. promocja i organizacja wolontariatu;
12. działalność na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
13. promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.
§7
W ramach celów statutowych Związek może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną. Związek realizuje swoje
cele przez:
1. dobrowolne zrzeszanie członków działających w amatorskich zespołach chóralnych, instrumentalnych, wokalnoinstrumentalnych, tanecznych oraz folklorystycznych;
2. udzielanie fachowej pomocy w podnoszeniu poziomu artystycznego członków Związku;
3. koordynowanie działalności członków Związku w celu realizacji zadań statutowych;
4. inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej na potrzeby zrzeszonych zespołów;
5. inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie historii i osiągnięć amatorskiego ruchu
muzycznego;
6. inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów i zjazdów z udziałem członków
Związku;
7. współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjami i organizacjami kultury na terenie
kraju i za granicą;
8. współpracę z polonijnym ruchem muzycznym za granicą;
9. współdziałanie z organizacjami zagranicznymi o podobnych celach;
10. prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie z rozdz. I działu II ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.

§8
Przedmiotem działalności nieodpłatnej Związku jest:
- 58 19 Z – pozostała działalność wydawnicza
- 59 20 Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 73 12 A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73 12 B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73 12 C - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73 12 D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 85 52 Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85 59 B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 86 90 E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
– 90 01 Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- 90 02 Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- 90 04 Z działalność obiektów kulturalnych
- 94 99 Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowane
§9
Przedmiotem działalności odpłatnej Związku jest:
- 47 99 Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 58 11 Z – wydawanie książek
- 58 19 Z – pozostała działalność wydawnicza
- 59 13 Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
- 59 20 Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 72 20 Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 73 12 A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73 12 B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73 12 C - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73 12 D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 79 90 B – działalność w zakresie informacji turystycznej
- 79 90 C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85 60 Z – działalność wspomagająca edukację
- 86 90 E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana
- 88 91 Z – opieka dzienna nad dziećmi
- 88 99 Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 90 01 Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- 90 02 Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- 94 99 Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowane
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
1. Członkami Związku mogą być osoby fizyczne działające w amatorskich zespołach chóralnych, instrumentalnych,
wokalno-instrumentalnych, tanecznych i folklorystycznych oraz inne osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Związku.
§ 11
Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 12
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna gotowa brać udział w realizacji celów Związku poprzez:
1. czynną działalność artystyczną i organizatorską w amatorskich zespołach chóralnych, instrumentalnych, wokalnoinstrumentalnych, tanecznych oraz folklorystycznych;
2. uczestniczenie w pracach organizacyjnych, wychowawczych i artystycznych Związku;
3. wykonywanie zadań wynikających z postanowień i uchwał władz Związku.
§ 13
Członków zwyczajnych przyjmuje i skreśla zarząd Związku zgodnie ze Statutem.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać i być wybieranymi bezpośrednio lub za pośrednictwem delegatów do władz Związku;
2. uczestniczyć za pośrednictwem delegatów w zjazdach Związku z głosem decydującym;
3. uczestniczyć w imprezach artystycznych i szkoleniowych;
4. korzystać z fachowej pomocy instruktorskiej oraz z wydawnictw i bibliotek Związku.

§ 15
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1. wykazywać aktywność w społecznej działalności dowolnie wybranego amatorskiego zespołu chóralnego,
instrumentalnego, wokalno-instrumentalnego, tanecznego oraz folklorystycznego;
2. współdziałać ze Związkiem w podejmowaniu, organizowaniu i realizacji zadań mających na celu upowszechnianie
i rozwój kultury muzycznej;
3. realizować postanowienia i uchwały władz Związku;
4. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 16
1. Utrata członkostwa następuje w wyniku zaprzestania działalności artystycznej lub organizatorskiej w społecznym
ruchu muzycznym, w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie;
b) skreślenia z listy członków;
c) usunięcia ze Związku;
d) rozwiązania Związku.
2. Skreślenie z listy członków może nastąpić gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy określonej w
statucie lub nie opłaca składek, pomimo trzykrotnego upomnienia.
3. Usunięcie może nastąpić gdy członek naruszył postanowienia statutu albo niespołecznym lub niezgodnym z
polityką Związku działaniem, podważył dobre imię i autorytet Związku. Odpowiednią uchwałę podejmuje Walny
Zjazd Delegatów.
§ 17
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne.
1. Członków wspierających przyjmuje i skreśla Zarząd Związku.
2.Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich imprezach oraz zjazdach z głosem doradczym.
3. Członkowie wspierający posiadają obowiązki określone w § 15 pkt 3 i 4.
§ 18
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które położyły szczególne zasługi dla amatorskiego społecznego
ruchu muzycznego.
1. Członkostwo honorowe nadaje dożywotnio Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Związku.
2. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w imprezach, pracach komisji specjalistycznych oraz w zjazdach
Związku z głosem doradczym.
3. Członkowie honorowi posiadają obowiązki określone w § 15 pkt 1, 2 i 3.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 19
Władzami Związku są:
1. Walny Zjazd Delegatów
2. Zarząd Związku
3. Komisja Rewizyjna Związku
WALNY ZJAZD DELEGATÓW
§ 20
Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku co 4 lata.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Związku na podstawie uchwały Zarządu Związku
bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Związku.
3. Zarząd Związku może zwoływać roczne sprawozdawcze Zjazdy Delegatów.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1. ocena działalności Zarządu Związku;
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
3. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej i podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi Związku;
4. wybór członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
5. nadawanie godności prezesa honorowego Zarządu Związku;
6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Związku;
7. ustanawianie, na wniosek Zarządu Związku, odznak i innych form uhonorowania wyróżniających się pracą
społeczną działaczy oraz zatwierdzanie regulaminu ich nadawania;
8. nadawanie godności członka honorowego Związku;

9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych;
10. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Związku.
§ 22
1. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych delegatów.
2. W sprawach dotyczących zmian statutu bądź rozwiązania Związku, uchwały zebrania zapadają większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
3. 0 ile Walny Zjazd Delegatów z braku quorum nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się on tego
samego dnia pół godziny później, w drugim terminie, bez względu na liczbę delegatów.
§ 23
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1. z głosem decydującym - wybrani na zjazd delegaci członków
2. z głosem doradczym - członkowie Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej, o ile nie zostali wybrani delegatami,
jak również członkowie wspierający i honorowi Związku.
§ 24
Na Walny Zjazd Delegatów członkowie zwyczajni Związku wysyłają po jednym delegacie na każdą rozpoczętą liczbę
30 członków.
§ 25
Zasady i tryb wyborów delegatów członków na zjazd jak również sposób zwoływania zjazdu, ustalania porządku
obrad i ich prowadzenia, sposób głosowania, zgłaszania wniosków i podejmowania uchwał, określa osobny
regulamin.
ZARZĄD ZWIĄZKU
§ 26
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów, reprezentuje
je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zjazdem Delegatów.
1. Zarząd, zależnie od potrzeb, składa się z 7 do 14 członków. Ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków. W
przypadku, gdy liczba kandydatów do zarządu jest równa bądź mniejsza od liczby wybieranych członków zarządu,
wybory odbywają się w głosowaniu jawnym. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego
grona prezesa, 2 wiceprezesów: do spraw organizacyjnych oraz do spraw artystycznych, sekretarza, skarbnika i 2
dyrektorów artystycznych: do spraw chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych oraz do spraw orkiestr i zespołów
folklorystycznych, od 1 do 7 członków wybieranych na okres 4 lat.
3. Jeżeli skład zarządu zmniejszy się o połowę, wówczas przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym
nadzwyczajnym zjeździe delegatów lub na corocznym zwyczajnym zjeździe sprawozdawczym.
4. Posiedzenia plenarne zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie mniej jednak niż 4 razy w roku.
5. W posiedzeniach zarządu powinien uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący lub wyznaczony przez niego
członek komisji rewizyjnej.
6. Zarząd może dokooptować na nie obsadzone miejsca nowych członków w liczbie nie większej niż 1/5 górnej liczby
członków zarządu określonej w statucie.
7. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 27
Do zakresu działania zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Związku;
2. opracowywanie planu rzeczowo-finansowego, planu imprez oddziału oraz sprawozdań z działalności Związku;
3. przyjmowanie, skreślanie lub usuwanie członków zwyczajnych według zasad ustalonych w statucie;
4. przyjmowanie i skreślanie członków wspierających oraz wnioskowanie do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie
członkostwa honorowego;
5. udzielanie pomocy członkom zwyczajnym w sprawach organizowania się w amatorskie zespoły chóralne,
instrumentalne, wokalno-instrumentalne, taneczne oraz folklorystyczne;
6. organizowanie Walnych Zjazdów Delegatów, seminariów i kursów podnoszenia kwalifikacji zawodowych
członków Związku oraz imprez artystycznych, koncertów, konkursów i przeglądów z udziałem amatorskich zespołów
chóralnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych, tanecznych oraz folklorystycznych;
7. podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu uzyskanie od władz państwowych i samorządowych,
środków pomocy dla prowadzenia działalności artystycznej amatorskich zespołów artystycznych, w tym z udziałem
dzieci i młodzieży;
8. reprezentowanie Związku wobec terenowych władz państwowych i samorządowych oraz organizacji społecznych;
9. występowanie do władz z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i innych wyróżnień za działalność w
społecznym ruchu muzycznym;

10. prowadzenie zwykłego zarządu majątkiem Związku;
11. przestrzeganie terminów w zakresie spraw organizacyjnych w działalności Związku;
12. terminowe zbieranie składek członkowskich oraz innych należności oddziału;
13. nadawanie odznaki honorowej Związku w oparciu o obowiązujący regulamin nadawania odznaki honorowej oraz
innych wyróżnień.
§ 28
1. Dla ważności uchwał i postanowień zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy pełnego
składu zarządu.
2. Uchwały i postanowienia podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 29
1. Zarząd może wyłonić ze swego grona prezydium, określając w uchwale jego skład ilościowy i osobowy oraz zakres
działania. Postanowienia prezydium podlegają zatwierdzeniu przez zarząd na najbliższym plenarnym posiedzeniu
zarządu.
2. Zarząd powołuje społeczną radę odznaki honorowej.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z 1-3 członków wybieranych na 4 lata. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków.
2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Związku a zwłaszcza gospodarki finansowej pod względem celowości i
zgodności z przepisami;
b) ocena działalności zarządu za okresy pracy rocznej i kadencji, stawianie na walnym zjeździe delegatów wniosków
o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi;
c) przedstawianie na posiedzeniach plenarnych zarządu wniosków dotyczących bieżącej działalności Związku;
d) przedstawianie na zjeździe sprawozdawczym (rocznym) sprawozdań rocznych a na Walnym Zjeździe Delegatów
sprawozdań za okres kadencji;
e) zgłaszanie wniosków do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Wybory uzupełniające do pełnego składu Komisji Rewizyjnej Oddziału przeprowadza się na najbliższym
Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów lub na corocznym zjeździe sprawozdawczym.
4. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; nie mogą
być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe; mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 31
Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych komisji przy Zarządzie, pełnią przyjęte funkcje honorowo.
RozdziałV
ZESPOŁY
§ 32
Do realizacji celów statutowych członkowie Związku łączą się w chóry, orkiestry, zespoły wokalno-instrumentalne,
zespoły taneczne oraz zespoły folklorystyczne, stanowiące podstawowe ogniwa w strukturze organizacyjnej Związku.
§ 33
1. Zespoły artystyczne mogą używać dowolnych nazw i przybierać imiona patronów.
2. Każdy z zespołów może posiadać sztandar i znaczek.
3. Zespoły mogą posiadać osobowość prawną.
§ 34
Dla określenia prawa i obowiązków członków zespołu stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału III
niniejszego statutu.
§ 35
1. Organami zespołu są:
a) Walne Zebranie Zespołu.
b) Zarząd Zespołu.
c) Komisja Rewizyjna Zespołu.
2. Do organów zespołu stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 -§ 31 niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 36
Majątek Związku powstaje z:
1. wpływów ze składek członkowskich;
2. dochodów z własnej działalności;
3. wpływów z dotacji udzielanych przez państwo bądź organy samorządu terytorialnego lub organizacje działające na
rzecz rozwoju kultury;
4. wpływów z zapisów i darowizn;
6. ofiarności publicznej.
§ 37
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
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”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 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,
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 towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
§ 38
Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisują w imieniu Zarządu: prezes lub wiceprezes i
skarbnik.
§ 39
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§ 40
Uchwała Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Związku wymaga większości 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy delegatów na zjazd.
§ 41
W razie rozwiązania Związku Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i wyznacza komisję
likwidacyjną.
Statut uchwalony na Zebraniu Założycielskim dn. 20 września 2014 r.

