STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu w Pawłowicach, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
stowarzyszeniem twórczym, otwartym dla wszystkich, którzy są zainteresowani przeszłością i
teraźniejszością Pałacu w Pawłowicach, a zwłaszcza ożywieniem działalności kulturalnooświatowej.
§ 2.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
3. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z póź.
zm.) oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i sympatyków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników w tym również Członków
Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie może powołać Radę Programową z głosem doradczym, która działa w oparciu o
wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez Zarząd
9. Stowarzyszenie może również powoływać Komisje i Grupy robocze, które działają w oparciu o
wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez Zarząd i Radę Programową, o ile została wcześniej
powołana
Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 4.
1. Celami Stowarzyszenie są:
1) promocja kultury, a zwłaszcza muzyki, poezji, malarstwa wśród pracowników naukowych, a
także studentów;
2) aktywizacja życia kulturalnego wśród społeczności akademickiej;
3) wspieranie osób szczególnie uzdolnionych w zakresie muzyki;
4) pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, popularyzowanie kultury
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest
na realizację zadań statutowych. Zasady tej działalności określa i zatwierdza Zarząd.

Rozdział III
Metody działania
§ 5.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) aktywną współpracę z władzami uczelni, władzami samorządowymi i administracją
rządową RP w za- kresie promocji kultury,
2) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i związkami twórczymi, szkołami wyższymi;
3) promowanie dorobku twórczego środowiska akademickiego;
4) inicjowanie, organizowanie i wspieranie wszelkich spotkań, konferencji, sympozjów, wystaw
oraz aukcji lub innych form działania mających na celu pozyskiwanie funduszy na działalność
stowarzyszenia;
5) współdziałanie z osobami, instytucjami i organizacjami o podobnych celach w kraju i
zagranicą;
Rozdział IV
Zasady członkostwa Stowarzyszenia
§ 6.
19.Przystąpienie do Stowarzyszenia pozostawione jest wyłącznie woli osoby zainteresowanej,
akceptującej postanowienia Statutu.
20. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych.
b) Członków wspierających.
c) Członków honorowych.
21. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
a) Ukończyła 18 lat, a także osoby małoletnie w wieku 16 -18 lat, które mają ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość
muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
b) Popiera cele i założenia Stowarzyszenia, pragnie wnieść wkład pracy społecznej w realizację
celów i zadań Stowarzyszenia.
22. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji
Zarządu Stowarzyszenia.
§ 7.
23. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) Popieranie i propagowanie celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
Udział w pracy i życiu Stowarzyszenia.
b) Przestrzeganie Statutu i stosowanie się do uchwał Walnego Zebrania członków
Stowarzyszenia.
c) Regularne opłacanie składek.
§ 8.
24. Do praw członka zwyczajnego należy:
a) Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.
b) Prawo korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.
25. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która
zadeklarowała stałą lub wydatną pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, na podstawie
decyzji Zarządu.
26. Członkowie wspierający mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z
wyjątkiem biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
27. Osobom zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia Zarząd może nadać godność

członka honorowego. Do członków honorowych stosuje się punkty a), b) ustępu 21.
28. Członkom honorowym przysługuje tylko czynne prawo wyborcze.
29. Członkostwo ustaje na skutek:
a) Śmierci.
Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia.
b) Skreślenia z ewidencji członków z powodu niepłacenia składek za okres pół roku.
c) Wykluczenia z powodu naruszenia zasad Statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia.
30. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd. Zainteresowany może złożyć na
ręce Zarządu pisemne odwołanie od powyższej uchwały do Walnego Zebrania Członków w
terminie 2 miesięcy od skreślenia go przez Zarząd. Do czasu decyzji Walnego Zebrania
członkostwo osoby skreślonej lub wykluczonej przez Zarząd ulega zawieszeniu.
Rozdział V
Władze Stowarzyszenia
§ 9.
31. Władzami Stowarzyszenia są:
a)Walne Zebranie Członków.
b)Zarząd.
c)Komisja Rewizyjna
32. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes, lub Vice-prezes lub pełnomocnicy
upoważnieni do tego przez Prezesa i drugiego członka zarządu działających łącznie w granicach
przyznanego im pełnomocnictwa w przepisach obowiązującego prawa.
§ 10.
33. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie
Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
34. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego ustala Zarząd i podaje
do wiadomości członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
35. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co
najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
36. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, w drugim terminie bez ograniczeń.
37. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie
jest tajne w sprawach personalnych, a w pozostałych sprawach - jeśli zażąda tego co najmniej 1
członek uprawniony do głosowania. Prawa głosu i prawa wyborcze na Walnym Zebraniu
Członków mają tylko członkowie, którzy opłacili wszystkie składki do ostatniego miesiąca
poprzedzającego Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
38. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) Podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia.
b) Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz ustalenie liczby członków Zarządu na daną
kadencję.
c) Wybór Komisji Rewizyjnej.
d) Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
e) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
f) Uchwalanie zmian Statutu.
g) Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
h) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia.

§ 11.
39. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 9 osób tj. Prezesa, zastępcy Prezesa, skarbnika oraz
członków zarządu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
40. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Jeśli ktoś z członków Zarządu ustąpi w
czasie trwania kadencji Zarząd może dokooptować na to miejsce nowego członka - nie więcej
jednak niż dwie osoby w czasie trwania kadencji. W sytuacji ustąpienia dwóch członków
Zarządu naraz, przy trzyosobowym składzie Zarządu, pozostający członek Zarządu
zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Członków.
41. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Mogą w nich brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby spośród oraz spoza
Stowarzyszenia.
42. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i uchwały Walnego Zebrania
Członków.
b) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów.
c) Sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu.
d) Ustalanie składek członkowskich i terminu ich płatności.
e) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
f) Przyjmowanie lub skreślanie członków.
g) Zatrudnianie osób do prowadzenia prac Stowarzyszenia.
h) Powoływanie grup roboczych.
43. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu.
§ 12.
44. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Członków na okres 4 lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i
zastępcę.
45. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola działalności Stowarzyszenia, a szczególnie jego działalności finansowej.
b) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami
dotyczącymi Zarządu oraz zgłaszanie wniosku o absolutorium dla Zarządu.
46. Jeśli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji Komisja może
dokooptować nowego członka - nie więcej jednak niż dwie osoby w czasie trwania kadencji.
47. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia nie
rzadziej niż raz w roku. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy
obecności wszystkich członków Komisji.
Rozdział VI
Majątek i gospodarka finansowa
§ 13.
48. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:
a) Składek członkowskich.
b) Darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
c) Dotacji i subwencji.
49. Nabycie i sprzedaż majątku ruchomego dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu.
50. Do nabycia i sprzedaży majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Walnego Zebrania
Członków.
46. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia pozostały majątek, po pokryciu kosztów
likwidacji zostanie przekazany na cele społeczne na podstawie decyzji Walnego Zebrania

Członków lub organu likwidacyjnego.
51. Stowarzyszenie może przyjmować tylko takie dotacje, darowizny i spadki, które nie
naruszają jego samodzielności i niezależności.
52. Do zatwierdzania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we
wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie i podpisy
Prezesa, Vice-prezesa lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie, z
upoważnienia Zarządu. We wszystkich innych sprawach wymagany jest podpis Prezesa
Vice-prezes lub pełnomocników upoważnionych do tego przez Prezesa i drugiego członka
zarządu działających łącznie.
53. Stowarzyszenie nie może mieć udziałowców ani członków, którzy są materialnie
zainteresowani w dochodach lub pomnażaniu majątku organizacji.
54. Żadne aktywa ani zyski Stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone na rzecz prywatnych
osób lub organizacji działających dla zysku (innych niż non profit) a jedynie na cele organizacji
nie działających dla zysku (non profit) o podobnych celach albo jako zapłata po cenach
rynkowych za mienie, pracę lub usługi.
Rozdział VII
Zmiana Statutu. Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 14.
55. Zmiana Statutu Stowarzyszenia w pierwszym terminie może nastąpić uchwałą Walnego
Zebrania Członków. W drugim terminie zmiany statutu są podejmowane zwykłą większością
głosów spośród członków obecnych na Walnym Zebraniu.
56. Wniosek o zmianę Statutu ma prawo zgłosić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub minimum 15
członków.
57. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków.
58. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, likwidację aktywów i
pasywów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia, przeprowadza komisja likwidacyjna,
powołana uchwałą Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków podejmuje również
uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
59. W wypadku rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia wszystkie aktywa Stowarzyszenia
muszą być przeznaczone na cele innej organizacji nie działającej dla zysku (non profit) o
podobnych celach lub przekazane odpowiednim organom administracji publicznej.
Rozdział VIII
Postanowienia Końcowe
§ 15.
Statut niniejszy staje się obowiązujący z chwilą prawomocnej rejestracji Stowarzyszenia przez
właściwy Sąd Wojewódzki. Z tą też chwilą Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawne.

