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STATUT 
Stowarzyszenia Entuzjastów Klasycznej Muzyki          

Organowej Ziemi Kamiennogórskiej 

„Ukłon dla Cecylii” 
 

I   Postanowienia  ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Entuzjastów Klasycznej   

Muzyki Organowej  Ziemi  Kamiennogórskiej „Ukłon dla Cecylii” 

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie „Ukłon dla    

     Cecylii”                    
3. W dalszej części statutu Stowarzyszenie „Ukłon dla Cecylii” nazywane jest 

„Stowarzyszeniem”. 

§ 2 
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem 

osób pragnących wspierać renowację zabytkowych organów w kościele pod 

wezwaniem św. Rodziny w Chełmsku Śląskim, oraz wspierać rozwój 

kulturalny Ziemi Kamiennogórskiej, działać również w zakresie oświaty, 

turystyki, wypoczynku oraz ochrony zabytków Ziemi Kamiennogórskiej.     

2. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. 

§ 3 
1. Stowarzyszenie – z chwilą uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego – uzyskuje osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie rozpocznie działalność po dokonaniu wpisu do rejestru 

sądowego. 

§ 4 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju,                             

a w szczególności województwa dolnośląskiego. 

2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Chełmsku Śląskim, województwo 

dolnośląskie. 

3. Stowarzyszenie zawarte jest na czas nieokreślony. 

II  Cele i sposoby ich realizacji. 

     § 5 
1. Do celów Stowarzyszenia  należy: 

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  - PKD 92; 

b) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; podtrzymywanie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej, kulturowej – PKD 91.33; 

c) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – PKD 85.3; 

d) działalność charytatywna – PKD 85.32.C 

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.      
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     Działalność statutowa  jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia. 

§ 6 

Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez: 

a) pozyskiwanie i gromadzenie środków na renowację zabytkowych 

organów  w kościele pod wezwaniem św. Rodziny w Chełmsku Śląskim.  

b) podnoszenie kwalifikacji i wiedzy swoich członków oraz innych         

osób niestowarzyszonych, 

c) reprezentowanie interesów swoich członków, 

d) prowadzenie lobbingu na rzecz wspierania rozwoju Ziemi 

Kamiennogórskiej, 

e) wspieranie rozwoju turystyki,   

f) wspieranie ochrony zabytków, 

g) reprezentowanie Stowarzyszania wobec władz kościelnych, państwowych      

i samorządowych, 

h) udzielanie Legnickiej Kurii Biskupiej informacji o realizacji celów  

statutowych i współdziałania z nią dla ich realizacji, 

i) organizowanie konferencji prasowych i innych form informowania 

mediów o działalności stowarzyszenia, 

j) organizowanie spotkań z posłami, senatorami, przedstawicielami 

samorządów lokalnych w celu zaprezentowania im korzyści płynących          

z istnienia Stowarzyszenia, 

k) nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z innymi organizacjami,              

w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

l) udzielanie informacji swoim członkom o zasadach pomocy materialnej          

i niematerialnej udzielanej przez instytucje kościelne, państwowe, 

społeczne, samorządowe oraz fundusze międzynarodowe – pomoc          

w zakresie ich otrzymywania. 

m) pozyskiwanie pomocy dla rozwoju kulturalnego regionu, 

n) pozyskiwanie pomocy dla wspierania ochrony zabytków w szczególności 

na Ziemi Kamiennogórskiej. 

§ 7 

1. Stowarzyszenie  „Ukłon dla Cecylii” ma charakter niezarobkowy. 

2. Stowarzyszenie nie może: 

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz 

osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 
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do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

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 ze 

statutowego celu organizacji, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,       

w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów 

lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

III.  Członkostwo 

      § 8 

Członkowie stowarzyszenia  dzielą się na zwyczajnych i honorowych. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „Ukłon dla Cecylii” może być każdy  

    obywatel  polski,  mający  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  nie 

    pozbawiony praw publicznych.                                                                        

2. Osoby  prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie. 

      § 10 

1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba zasłużona dla realizacji  

celów Stowarzyszenia „Ukłon dla Cecylii”. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie. 

§ 11 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „Ukłon dla Cecylii” zostaje osoba   

o której mowa w § 9 jeżeli: 

a) złożyła deklarację członkowską, 

b) została przyjęta przez Walne Zgromadzenie. 

2. Członkami zwyczajnymi stają się założyciele – z chwilą wpisania 

Stowarzyszenia „Ukłon dla Cecylii” do Krajowego Rejestru Sądowego. 

      § 12 
Członkowie Stowarzyszenia  mają następujące obowiązki: 

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia „Ukłon dla 

Cecylii”, 

b) przestrzegać postanowień statutu oraz respektować uchwały i zarządzenia 

władz Stowarzyszenia, 

c) regularnie opłacać roczne składki  członkowskie,  w wyznaczonym terminie. 

§ 13  
Członkowie Stowarzyszenia „Ukłon dla Cecylii” mają następujące prawa: 

a) czynne i bierne prawo  wyborcze do władz Stowarzyszenia, 

b) zgłaszanie propozycji i projektów działań Stowarzyszenia, 

c) posługiwania się logo Stowarzyszenia, 

d) brania udziału w Walnych Zgromadzeniach. 

§ 14 
Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku: 
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a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia – zgłoszone Zarządowi na 

piśmie, 

b) pozostawanie we zwłoce z zapłatą składki członkowskiej: 

- przez osoby fizyczne, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od terminu     

płatności składki,  

-    przez osoby prawne przez dwa miesiące od terminu płatności, 

c) wykluczenie ze Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie, za działania 

niezgodne z postanowieniami niniejszego statutu lub sprzeczne z normami 

współżycia społecznego, 

d) rozwiązania Stowarzyszenia, 

e) śmierci członka. 

§ 15 
Za szczególnie istotne dla Stowarzyszenia „Ukłon dla Cecylii” wykonywanie 

obowiązków członka stowarzyszenia, Zarząd może nagrodzić: 

a) nagrodą rzeczową, 

b) nagrodą finansową. 

§ 16 

1. Za przewinienia członków Stowarzyszenia, nie powodujących utraty 

członkostwa, Zarząd może ukarać: 

a) upomnieniem, 

b) zawieszeniem w prawach członka – do czasu usunięcia skutku przewinienia. 

2. W okresie zawieszenia członek Stowarzyszenia nie może wykonywać praw   

o których mowa w § 13. 

3. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu    

o której mowa w punkcie 1 do Walnego Zgromadzenia, które rozpatruje 

odwołanie na najbliższym zebraniu Walnego Zgromadzenia. 

IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 17 
Władzami Stowarzyszenia  są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd Stowarzyszenia, 

c) Komisja Rewizyjna.  

§ 18 
Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 pełne lata kalendarzowe. 

      § 19 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim: 

a) w pierwszym terminie co najmniej 50% członków, 

b) w drugim terminie: faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania – 

pod warunkiem że wszyscy uprawnieni zostali o tym prawidłowo 

powiadomieni. Zebranie w drugim terminie może odbyć się po upływie co 

najmniej 1 godziny od upływu pierwszego terminu. 

2.1 Uchwały Walnego  Zgromadzenia   zapadają   zwykłą  większością   głosów,                                    
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     chyba  że  statut  lub  inne   przepisy   powszechnie   obowiązujące  stanowią       

     inaczej. 

2.2 Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba że zgromadzenie podejmie    

     inną uchwałę. 

3. Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał o: 

- zmianach w statucie, 

- rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

- przyjęciu nowych członków zwyczajnych, 

- wykluczeniu członków ze stowarzyszenia wymagają  większości ¾ głosów – 

w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania ( w pierwszym 

terminie), bądź zwykła większością głosów bez względu na ilość obecnych 

uprawnionych do głosowania – w drugim terminie. 

4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi:  

a) uchwalanie programów działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia, 

b) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i uchylanie uchwał 

Zarządu, 

c) udzielanie absolutorium Zarządowi,  

d) wybór Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za wyjątkiem 

uzupełniania składu o którym mowa w § 21, 

e) uchwalanie Statutu i jego zmian, 

f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

g) nadawanie tytułu członka honorowego, 

h) podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, 

i) podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków, 

j) podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości, oraz 

ruchomości o wartości powyżej 20.000 zł. 

k) uchwalanie zgody na zatrudnianie jakichkolwiek osób w Stowarzyszeniu.  

4. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi prezes Zarządu lub inna         

osoba wybrana na stanowisko przewodniczącego obrad przez to 

Zgromadzenie. 

5.1 Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. 

5.2 Zwyczajne   Walne   Zgromadzenie   odbywa  się   minimum  1  raz  w  roku                                                                  

      i    zwoływane    jest     przez   Zarząd,   który    powiadamia    uprawnionych      

      listem   poleconym   lub    za    pomocą   poczty   internetowej   z   podpisem        

      elektronicznym   wysłanej   co   najmniej  30 dni  przed  jego  odbyciem oraz          

      o  terminie, miejscu i porządku obrad.  

5.3 Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie zwołuje Zarząd - z własnej inicjatywy      

      lub na pisemny wniosek  1/3 członków Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni – od      

      zgłoszenia   tego   wniosku;  porządek  obrad  tego  Zgromadzenia  obejmuje   

      wyłącznie sprawy dla których Zgromadzenie  zwołano. 

5.4 Nadzwyczajne   Walne   Zgromadzenie   zwoływane   są  za  pomocą  listów  

      poleconych  lub  za pomocą poczty internetowej z podpisem elektronicznym    
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      wysyłanej co najmniej 30 dni przed jego odbyciem.  

      § 20 
1. Władzą wykonawczą Stowarzyszenia „Ukłon dla Cecylii” jest Zarząd 

Stowarzyszenia. 

2. Zarząd składa się od jednej do pięciu osób. 

3. Pracą Zarządu kieruje Prezes.  

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) przygotowywanie projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz składanie 

sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu, 

b) kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie na zewnątrz członków 

Stowarzyszenia,  

c) uchwalanie budżetu, 

d) uchwalanie wysokości i terminu wpłaty składek członkowskich, 

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, z wyjątkiem uprawnień 

zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia, 

f) udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia,  

g) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,  

h) zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 

i) stosowanie kar i nagród zgodnie z § 15 i § 16, 

j) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o wykluczenie, przejęcie członka 

oraz nadanie tytułu członka honorowego, 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał. 

6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby, zaproszone przez 

Zarząd. 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów. W przypadku 

równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

8. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych władz 

Stowarzyszenia, właściwym organem jest Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 20 a 
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Komisja Rewizyjna bada cały 

zakres działalności Stowarzyszenia, a sprawozdania i wnioski                             

z przeprowadzonych czynności kontrolnych przedstawia Walnemu 

Zgromadzeniu. 

§ 21 
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna uzupełniają swój skład w drodze kooptacji – 

jeżeli jakikolwiek członek zrezygnuje z członkostwa w Stowarzyszeniu lub    

z udziału w pracach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w trakcie trwania 

kadencji. 

2. Uzupełnienie składu odbywa się w drodze uchwały Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej. 

3. W przypadku dokooptowania członka Zarządu, jego wybór wymaga  

zaakceptowania przez najbliższe, zwyczajne Walne Zgromadzenie.               
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W przypadku braku akceptacji Walne Zgromadzenie wybiera nowego 

członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej. 

§ 22 
1. Stowarzyszenie jest reprezentowane samodzielnie przez każdego członka  

Zarządu we wszystkich sprawach związanych z działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Nabywanie, zbywanie nieruchomości, zaciąganie zobowiązań majątkowych 

o wartości powyżej 20.000 zł, a także nabywanie, zbywanie ruchomości       

o wartości powyżej 20.000 zł wymaga uprzedniej uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 23 

1. Praca w organach Stowarzyszenia jest nieodpłatna. 

2. Walne Zgromadzenie może wyrazić zgodę na zatrudnienie członków 

Zarządu. 

V. Majątek  Stowarzyszenia 

§ 24 
Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a) wpływów ze składek członkowskich, 

b) dotacji, subwencji,  

c) dochodów z majątku, 

d) darowizn, spadków, zapisów, 

e) pomocy udzielanej przez Unię Europejską oraz innych Organizacji 

Międzynarodowych.    

§ 25 

Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów może współdziałać                           

z innymi stowarzyszeniami oraz organizacjami państwowymi, kościelnymi, 

samorządowymi, krajowymi i zagranicznymi, a także organami władzy               

i administracji państwowej i samorządowej. 

      § 26 
1. Wszelkie dochody Stowarzyszenia kierowane są na realizację celów 

statutowych. 

2. Dochody Stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone do podziału między  

jego członków. 

§ 27 
Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń oraz związków, 

stowarzyszeń, fundacji, etc.   

VI.  Likwidacja Stowarzyszenia, zmiana statutu. 

      § 28 
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, 

podjętej większością ¾  głosów – w obecności co najmniej 50% uprawnionych 

(w pierwszym terminie) bądź bez względu na ilość obecnych – w drugim 

terminie,  zwykłą większością głosów. 

      § 29 
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W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia „Ukłon dla Cecylii”   

majątek zostanie przeznaczony na niekomercyjne działania związane                   

z utrzymaniem zabytkowego charakteru organów w kościele pod wezwaniem 

św. Rodziny w Chełmsku Śląskim lub inny cel niekomercyjny wskazany           

w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia.  

      § 30 
Likwidatorami  Stowarzyszenia są członkowie ostatniego zarządu – chyba że 

Walne Zgromadzenie podejmie inną uchwałę. 
 

Komitet Założycielski  
Chełmsko Śląskie, dnia 03.10.2004   

 

 


