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STATUT STOWARZYSZENIA 

ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „CHLUDOWIANIE” 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Chludowianie” w 

dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Chludowianie”  

3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy polskiego prawa, 

w szczególności Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 

104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Chludowo.  

2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym 

lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

 

§ 3 

 

1. Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich 

członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników 

oraz powoływać biura. 

3. Stowarzyszenie może używać odznak oraz pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczegółowych. 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 4 

 

Celem Stowarzyszenia jest: 

 

1. Opieka organizacyjna, finansowa i merytoryczna nad Zespołem Pieśni i Tańca 

„Chludowianie”. 

2. Upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć artystycznych, kulturalnych Zespołu. 

3. Podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji 

narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez popularyzację i kultywowanie polskiej 

muzyki, pieśni i tańca ludowego. 

4. Organizowanie wymiany zagranicznej młodzieży, zespołów folklorystycznych, twórców 

ludowych, ekspertów i innej działalności artystycznej. 

5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej a zwłaszcza podnoszenie kultury muzycznej oraz 

edukacji, nauki, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. 
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6. Inicjowanie i organizowanie działań promujących uczestnictwo w kulturze, aktywność 

twórczą, zdrowy styl życia oraz aktywny wypoczynek. 

7. Integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, 

przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym. 

8. Rozpowszechnianie polskiej kultury narodowej poprzez inicjowanie różnych form 

artystycznych związanych z upowszechnianiem tańca polskiego oraz współdziałanie, w tym 

zakresie z placówkami kulturalnymi w kraju i za granicą. 

9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. Działalność sceniczną i muzyczną. 

2. Organizowanie imprez estradowych, obozów i zgrupowań szkoleniowych, kontaktów 

krajowych i zagranicznych oraz kursów związanych z tańcem i pieśnią ludową. 

3. Samokształcenie członków stowarzyszenia. 

4. Propagowanie tradycji folklorystycznych wśród najszerszych warstw społecznych, a 

szczególnie środowisk dziecięcych i młodzieżowych. 

5. Wspieranie młodzieży w samorozwoju poprzez umożliwienie uczestniczenia w różnego 

typu aktywności twórczej i kulturalnej. 

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i fonograficznej. 

7. Gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego oraz prowadzenie działalności 

edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie polskiej tradycji ludowej. 

8. Organizowanie sympozjów i seminariów naukowych związanych tematycznie z 

działalnością statutową ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji folkloru. 

9. Wydawanie i publikowanie materiałów reklamowych i informacyjnych o Stowarzyszeniu i 

Zespole. 

10. Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami 

Unii Europejskiej. Współpraca z muzeami, ogniskami i zespołami artystycznymi, 

instytucjami, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i kościołami. 

11. Wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze. 

12. Współdziałanie i współpracę z władzami gminy oraz innymi stowarzyszeniami i 

organizacjami. 

13. Prowadzenie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, sztuki i tradycji.  

14. Organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. 

15. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia -  prawa i obowiązki 

 

§ 6 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych, 

b. wspierających, 

c. honorowych. 

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży 

pisemną deklarację zawierającą rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia. 
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4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarządu uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków 

Stowarzyszenia. 

 

§ 7 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia. 

b. Czynne i bierne prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia. 

c. Występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Stowarzyszenia. 

d. Uczestniczenie w inicjatywach Stowarzyszenia, w szczególności w działaniach 

artystycznych i formacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie.  

e. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 

§ 8 

 

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 

b. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

c. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

d. Regularnego opłacania składek. 

 

§ 9 

 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 10 

 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:  

a. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.  

b. Wykluczenie z grona członków przez Zarząd: 

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

• z powodu nie płacenia składek za okres roku. 

c. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

d. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 

uchwały. Odwołanie zostaje rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała 

walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 
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Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 11 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków. 

b. Zarząd. 

c. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

3. W przypadku powstania wakatu w czasie trwania kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

organom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może 

przekraczać 1/3 liczby członków danego organu. 

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej. 

5. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co 

najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą 

być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych. 

6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania 

(posiedzenia). 

Walne Zgromadzenie Członków 

§12 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest nie rzadziej niż raz na rok,  

w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd, zawiadamiając członków co najmniej na 14 

dni przed terminem zebrania. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy, 

a. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

b. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd w 

terminie 3 tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub uchwały Zarządu i obraduje nad 

sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane. 

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

a. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia. 

b. Uchwalania zmian statutu. 

c. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia. 

d. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

e. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

f. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia. 

g. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego. 

h. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 

i. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego władze. 

j. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
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k. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

Zarząd 

§13 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd powołuje ze 

swojego grona prezesa i skarbnika. 

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż 

co trzy miesiące. Jeśli prezes nie może zwołać posiedzenia – posiedzenie zwołuje inny 

członek Zarządu.  

4. Do kompetencji Zarządu należą: 

a. Realizacja celów Stowarzyszenia. 

b. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków. 

c. Sporządzanie planów pracy i budżetu. 

d. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 

e. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia. 

f. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 

g. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków. 

h. Przyjmowanie i skreślanie członków. 

 

Komisja Rewizyjna  

§14 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu komisji. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie 

Stowarzyszenia. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu. 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia i Zarządu. 

b. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

c. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz 

zebrania Zarządu. 

d. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia. 

e. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 
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Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 15 

1. Dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek składający się z:  

a. Funduszów wpływających ze składek i innych świadczeń obowiązujących w 

Stowarzyszeniu. 

b. Darowizn, zapisów, ofiarności publicznej, sponsoringu. 

c. Dotacji, subwencji, lokat, świadczeń przekazywanych przez podmioty gospodarcze. 

d. Dochodów z imprez publicznych i zbiórek. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd.  

 

§ 16 
 

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

szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie, w tym Prezesa. 

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 17 

 

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

Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

 

Statut przyjęto uchwałą Zebrania Założycielskiego w dniu 27 luty 2012 roku. 

 

 

Podpisano: 

 

1. 

2. 

3. 


