
STATUT 
Stowarzyszenia Przyjaciół

 Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”
  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca  Ziemi Szczecińskiej

„Krąg” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Szczecinie.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  Do  realizacji  celów  statutowych  stowarzyszenie  może  działać  na  terenie  innych  państw

z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§2

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów :

a)  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo  o  stowarzyszeniach  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  79,  

poz.855 ze zm.);

b)  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie

(Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zm.);

c) niniejszego statutu.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu

działania.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenia  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  członków.  Do  prowadzenia  swoich

spraw  i  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenie  może  zatrudniać  pracowników  lub  zlecać

określone zadania innym podmiotom.



 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§6

 Celem Stowarzyszenia jest:

a) krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej w kraju i zagranicą;

b) propagowanie polskiego folkloru, tańca, pieśni, muzyki i twórczości ludowej;

c) upowszechnianie wśród dzieci,  młodzieży oraz dorosłych działań mających na celu ich rozwój 

artystyczny i duchowy;

d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;

e) umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym aktywnego spędzenia czasu;

f) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami

§7

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

a)  wsparcie  organizacyjne,  finansowe  i  merytoryczne  nad  Zespołem  Pieśni  i  Tańca  Ziemi

Szczecińskiej „Krąg”;

b) kultywowanie historii i tradycji Zespołu;

c) organizowanie zajęć tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

d) organizowanie i uczestnictwo w  koncertach, festiwalach i innych imprezach okolicznościowych 

o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

e) organizowanie obozów szkoleniowych dla grup tańczących;

f) działalność wydawniczą promującą folklor;

g) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami o 

podobnych lub zbliżonych celach działania;

h) inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8



Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych i nie będąca pozbawiona praw publicznych., Warunkiem przyjęcia

jest złożenie w formie pisemnej deklaracji  wraz z rekomendacją przynajmniej dwóch członków. O

przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie

zawiadamia zainteresowanego.

§10

Członek zwyczajny na prawo do:

a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;

b) czynnego i biernego prawa wyborczego;

c) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§11

Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§12

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczna

działalnością Stowarzyszenia,  która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta

przez Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji. 

2.  Członek wspierający  -  osoba prawna działa  w Stowarzyszeniu  poprzez  swojego umocowanego

przedstawiciela.

3. Członek wspierający posiada prawa określone w §10 pkt c oraz prawo uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i  osoba prawna szczególnie

zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkostwo  honorowe  nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.



3.  Członek  honorowy  posiada  wszystkie  prawa  członka  zwyczajnego,  a  ponadto  jest  zwolniony

z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie;

b) wykluczenia uchwałą zarządu;

c) śmierci członka będącego osobą fizyczną;

d) likwidacji członka będącego osobą prawną;

e) utraty praw publicznych.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące;

b) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

c) działania nieetycznego mogącego negatywnie wpływać na wizerunek Stowarzyszenia;

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Członek zostaje poinformowany o niej na piśmie

w terminie 14 dni od chwili jej podjęcia.

4. Członkowi przysługuje prawo do odwołania się od uchwały wykluczającej w terminie 14 dni. 

5. W przypadku podtrzymania uchwały wykluczającej przez zarząd członek ma prawo odwołać się do

Walnego  Zgromadzenia  Członków  w  terminie  30  dni  od  otrzymania  zawiadomienia.  Walne

Zgromadzenie  Członków  podejmie  ostateczną  uchwałę  na  najbliższej  sesji.  Uchwała  Walnego

Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

2.  Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia  trwa 3 lata,  a  ich wybór odbywa się w głosowaniu

tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.



§16

1.  Uchwały  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  podejmowane są  w głosowaniu  jawnym i  zapadają

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile

statut nie stanowi inaczej.

2.  Jeżeli  w  pierwszym  terminie  w  Walnym  Zgromadzeniu  Członków  nie  uczestniczy  co  najmniej

połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą większością

głosów oddanych przez obecnych, uprawnionych członków.

3.  Drugi  termin  Walnego  Zgromadzenia  Członków  powinien  być  podany  w  zawiadomieniu

o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż  po upływie 30 minut po pierwszym terminie.

§17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne  

lub nadzwyczajne.

§18

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Członków  zwoływane  jest  przez  Zarząd  raz  w roku.  O  terminie

i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków

Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§19

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie:

a) z własnej inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia;

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c) na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.  Zarząd  jest  zobowiązany  zwołać  nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Członków  w  terminie  1

miesiąca od daty złożenia wniosku lub żądania.

3.  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Członków  obraduje  wyłącznie  nad  sprawami  dla  których

zostało zwołane.

§20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

b) uchwalanie statutu i jego zmian;

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;



d) rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

e) udzielanie, po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej  absolutorium Zarządowi;

f) ustalanie wysokości składek członkowskich;

g) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;

l) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych pod obrady.

§21

1. Zarząd składa się 3  członków w tym Prezesa, Skarbnika i Sekretarza .

2.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.  W razie  jego nieobecności  zastępuje  go Skarbnik  lub

Sekretarz.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

4.  Członkiem  Zarządu  nie  mogą  być  osoby  skazane  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.  Posiedzenia  Zarządu  odbywają  się  w  miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  na  kwartał.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

§22

Do zadań Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;

c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa;

d) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i planów finansowych;

e)  sporządzanie  i  składanie  sprawozdań  z  działalności  Stowarzyszenia  właściwym  organom  i

instytucjom;

f) sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu

Członków;

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

h) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych;

i) zatrudnianie pracowników.

§23



1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru w Stowarzyszeniu i składa się z trzech członków,

spośród których wybiera Przewodniczącego. 

2.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b) nadzór nad bieżącą działalnością finansową Stowarzyszenia;

c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu i wniosków w przedmiocie

absolutorium dla Zarządu;

d) przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

e) składanie wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

3. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym i niezależnym od organu zarządzającego i nie podlega

mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu ani  nie mogą pozostawać  z nimi

w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu  ,w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  lub

podległości  służbowej.  Członkami Komisji  Rewizyjnej  nie mogą być osoby skazane prawomocnym

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§25

1. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji z funkcji,

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

2.  W przypadkach o których mowa w ust.1 władzom tym przysługuje  prawo uzupełnienia składu

z  pośród  członków  Stowarzyszenia  z  tym,  że  liczba  osób  o  które  uzupełniono  skład  nie  może

przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§26

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie;

b) darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;



c) dotacje, subwencje i udziały, świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze;

d) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;

e) dochody uzyskane z odsetek z rachunków bankowych, z odsetek lokat kapitałowych;

f) dochody z imprez publicznych i zbiórek;

g) dochody z działalności gospodarczej.

2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych

i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.

3. Stowarzyszenie nie może:

a)  udzielać  pożyczek  lub  zabezpieczać  zobowiązań  własnym  majątkiem  w  stosunku  do  swoich

członków,  członków  swoich  organów  lub  swoich  pracowników  oraz  osób,  z  którymi  członkowie,

członkowie organów oraz pracownicy  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 własnego 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 z celu statutowego,

c) wykorzystywać 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 z celu statutowego,

d)  dokonywać  zakupu  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą  członkowie

Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§27

Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami.

§28

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w zakresie: organizowania zajęć tanecznych,

koncertów,  przeglądów,  konkursów,  udziału  w  festiwalach  o  zasięgu  lokalnym,  ogólnopolskim,

międzynarodowym,  organizacji  różnych  form  wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży,  działalności

wydawniczej, konsultacji specjalistów z dziedziny folkloru tanecznego i muzycznego.

2.  Stowarzyszenie  może  prowadzić  gospodarczą  w rozmiarach  i  w  zakresie  służącym jego  celom

statutowym. O podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Walne Zgromadzenie.



§30

Oświadczenia  woli  w  sprawach  majątkowych  w  imieniu  Stowarzyszenia  składa  dwóch  członków

Zarządu w tym Prezes lub Sekretarz.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§31

1.  Uchwałę  w  sprawie  zmiany  statutu  oraz  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  podejmuje  walne

zgromadzenia  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do

głosowania członków.

2.  Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia,  Walne  Zgromadzenie  powoła  Komisję

Likwidacyjną i określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

 

Szczecin, dn. 18.03.2019r.


