STATUT

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest
organizacją zrzeszającą nauczycieli, animatorów, muzyków, naukowców i wszystkich
zainteresowanych wspieraniem edukacji i animacji muzycznej w Polsce.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
§2
1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§3
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach działania.
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§2
Stowarzyszenie realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
1. realizację projektów z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej i animacji muzycznej,
2. organizowanie i współorganizowanie szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji,
doradztwa oraz wizyt studyjnych,
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ROZDZIAŁ II Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§1
Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
1. wspieranie idei powszechnego i profesjonalnego kształcenia muzycznego w Polsce i na
świecie,
2. tworzenie przestrzeni dla dyskursu publicznego i naukowego wokół aktualnych problemów
edukacji i animacji muzycznej,
3. propagowanie nowych metod uczenia i nowoczesnych praktyk animacyjnych,
4. propagowanie tworzenia lokalnych koalicji muzyków, pedagogów i animatorów na rzecz
aktywności muzycznej społeczności lokalnych,
5. działanie na rzecz podnoszenia kompetencji i rozwoju zawodowego polskich pedagogów i
animatorów muzyki,
6. działanie na rzecz rozwoju podstaw teoretycznych i badań naukowych wspomagających
praktykę nauczania muzyki oraz animację muzyczną,
7. współpraca międzynarodowa w dziedzinie edukacji i animacji muzycznej,
8. współpraca ze zbliżonymi pod względem obszaru działania stowarzyszeniami i organizacjami
artystów, pedagogów i animatorów muzyki w Polsce i na świecie,
9. propagowanie idei partnerstwa i współpracy pomiędzy środowiskami biznesowymi a
środowiskiem pedagogów i animatorów muzyki.

3.

współdziałanie z władzami oświatowymi, samorządami, instytucjami kultury oraz ośrodkami
akademickimi w kraju i na świecie,
4. organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej,
5. działalność badawczą,
6. udzielanie rekomendacji, nadawanie certyfikatów i obejmowanie patronatem działań
propagujących i realizujących cele statutowe Stowarzyszenia,
7. działania informacyjne na rzecz rozwoju edukacji i animacji muzycznej oraz aktywności
zawodowej nauczycieli, pedagogów i muzyków.
§3
Stowarzyszenie realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
1. realizację projektów z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej i animacji muzycznej,
2. organizowanie i współorganizowanie szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji,
doradztwa oraz wizyt studyjnych,
3. współdziałanie z władzami oświatowymi, samorządami, instytucjami kultury oraz ośrodkami
akademickimi w kraju i na świecie,
4. organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej,
5. działalność badawczą,
6. udzielanie rekomendacji, nadawanie certyfikatów i obejmowanie patronatem działań
propagujących i realizujących cele statutowe Stowarzyszenia,
7. działania informacyjne na rzecz rozwoju edukacji i animacji muzycznej oraz aktywności
zawodowej nauczycieli, pedagogów i muzyków.

ROZDZIAŁ III Członkowie Stowarzyszenia
§1
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zamierza czynnie realizować
cele i zadania Stowarzyszenia.
§2
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna i prawna, niezależnie od
miejsca zamieszkania lub siedziby, która popiera statutowe cele Stowarzyszenia.
§3
Zarząd Stowarzyszenia może nadać Członkostwo Honorowe każdej osobie fizycznej, która posiada
szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla edukacji i animacji muzycznej.
§4
Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i po
zatwierdzeniu jej przez Zarząd. Odwołanie od decyzji odmownej rozpatruje Walne Zgromadzenie.
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§6
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek w sposób sumienny i godny:
1. brać udział w pracach podjętych dla realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i innych decyzyjnych organów
Stowarzyszenia,
3. wpłacać terminowo składki członkowskie.
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§5
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2. korzystać z merytorycznej i prawnej pomocy Stowarzyszenia,
3. brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,
4. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§7
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na piśmie pomoc intelektualną, finansową lub
rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
3. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
4. Członek wspierający ma prawo:
a) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
b) brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
5. Członek wspierający nie ma biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
6. Obowiązkiem członka wspierającego jest przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz wspieranie działań Stowarzyszenia.

1.
a)
b)
2.
3.
4.

§8
Członek honorowy ma prawo:
zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
może brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym
Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego
Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
Członek honorowy ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§9
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:
1. rozwiązania Stowarzyszenia,
2. wystąpienia członka z Stowarzyszenia,
3. śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
4. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu długotrwałego nie uczestniczenia w
pracach lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwa lata,
5. wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu rażąco zawinionego naruszenia Statutu, uchwał i
innych aktów decyzyjnych władz Stowarzyszenia, bądź działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 10
1. Uchwałę w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka z listy członków Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
2. Od uchwały Zarządu skreślony lub wykluczony może odwołać się do Walnego Zgromadzenia, które
rozstrzyga ostatecznie.
ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia
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§1
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§2
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia stosownie do
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata i nie później, niż w okresie jednego miesiąca po
upływie kadencji organów Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemne
żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wezwanie co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w terminie
do dwóch miesięcy od chwili złożenia żądania.
§3
Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
1. wytyczenie głównych kierunków prac Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
3. wybór Zarządu, spośród osób będących członkami Stowarzyszenia od co najmniej roku, w
składzie od pięciu do siedmiu osób, na okres czterech lat
4. wybór Komisji Rewizyjnej w składzie od trzech do pięciu osób, na okres czterech lat,
5. uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz wprowadzenie zmian w jego treści,
6. ustalenie wysokości składek członkowskich,
7. podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

§4
Organem kierującym Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zgromadzeniami jest
Zarząd. Kadencja Zarządu upływa w dniu wyboru nowego Zarządu.
Do kompetencji Zarządu należy:
wybór Prezesa i dwóch jego zastępców
kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego
Zgromadzenia,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz uchwalanie zasady jego przebiegu,
zarząd majątkiem Stowarzyszenia,
ustalanie budżetu Stowarzyszenia i prawidłowa jego realizacja.
sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych
powoływanie zespołów zadaniowych i pełnomocników oraz określanie zakresu ich działania,
podejmowanie uchwały o przystąpieniu do innych organizacji.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego, ani za przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
5. Prezes Zarządu:
a) zwołuje posiedzenia Zarządu
b) organizuje pracę Zarządu i kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.
§5
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów
i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
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1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
a) dokonanie wyboru przewodniczącego tej Komisji i jego zastępcy,
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§6

b) skontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej oraz stanu
majątkowego Stowarzyszenia,
c) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności i zgłaszanie stosownych
wniosków,
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wypadku
stwierdzenia nieprawidłowej działalności Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać z
członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§7
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:
1. decyzje i uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów w obecności 50% uprawnionych do głosowania, a w razie ich równego rozkładu
głosów decyduje głos Prezesa;
2. na żądanie 1/3 uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie tajne;
3. wybory do Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym, przy czym decyduje zwykła większość
głosów; w razie równego rozkładu głosów przeprowadza się ponownie głosowanie.
członkowie określonego organu Stowarzyszenia powiadamiani są o terminie i miejscu posiedzenia w
sposób zwyczajowo przyjęty w Stowarzyszeniu, nie później niż na jeden tydzień przed zamierzonym
posiedzeniem.
§8
1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków Stowarzyszenia,
której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
2. Liczba osób dokooptowanych w tym trybie nie może przekroczyć 1/3 liczby członków organu
pochodzących z wyboru.
3. Jeżeli powyższy warunek jest niemożliwy do spełnienia zarząd zwołuje walne zebranie w celu
odbycia wyborów uzupełniających.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§1
Środki finansowania Stowarzyszenia pochodzą z:
składek członkowskich,
darowizn, spadków i zapisów pochodzących od osób prawnych i fizycznych,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia oraz innych praw, w tym
odsetek bankowych z tytułu oprocentowania lokat i obligacji,
d) dotacji otrzymywanych od właściwych organów administracji publicznej,
e) ofiarności publicznej, w tym dochodów ze zbiórek publicznych, loterii, nawiązek sądowych.
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2. Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w ust 1. przeznacza się na realizację
statutowego celu Stowarzyszenia.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd.
4. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
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1.
a)
b)
c)

§2
1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie.
2. Składki członkowskie przeznaczone są na finansowanie działalności Stowarzyszenia.
§3
Statut Stowarzyszenia zabrania:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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",
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków jego 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. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia 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,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI Zasady dokonywania zmian Statutu, sposób rozwiązywania się Stowarzyszenia
§1
O zmianach i uzupełnieniach niniejszego Statutu oraz o rozwiązywaniu Stowarzyszenia decyduje
Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich
liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie wyznaczonym nie później niż po siedmiu
dniach -niezależnie od liczby obecnych.
§2
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje
jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu swojego majątku i wybiera komisję likwidacyjną do jego
likwidacji.

ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe
§1
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W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawowe dotyczące
stowarzyszeń w Polsce oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

