Katowice, 3 lutego 2010r.
STATUT
Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
(tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010)

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach i w dalszych paragrafach zwane w skrócie Stowarzyszeniem.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice, a terenem działalności obszar Rzeczpospolitej
Polskiej.
§3
Stowarzyszenie używa pieczątki o treści: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
§4
Stowarzyszenie zrzesza absolwentów Śląskiego Konserwatorium Muzycznego, Państwowej
Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach oraz Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach.
§5
Okres działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§6
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.
z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
ROZDZIAŁ II. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA.
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszanie absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach, Śląskiego Konserwatorium Muzycznego oraz Państwowej Wyższej
Szkoły Muzycznej
2. Rozwijanie aktywności kulturotwórczej, muzycznej oraz społecznej
3. Działanie na rzecz zdobywania i rozpowszechniania wiedzy o Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

4. Współpraca z administracją państwową, samorządową oraz innymi organizacjami
pozarządowymi w celu promowania Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach
5. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
6. Propagowanie nauki, edukacji, oświaty;
§8
Stowarzyszenie w celu realizacji swoich celów:
1. Utrzymuje stałą więź z ośrodkami kultury, sztuki i nauki w kraju i zagranicą.
2. Zapoznaje swych członków z aktualnie prowadzonymi pracami w poszczególnych
dyscyplinach muzyki.
3. Organizuje sesje naukowe, odczyty, seminaria, koncerty, audycje, wycieczki i inne
imprezy kulturalno – oświatowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
4. Promuje osiągnięcia artystyczne i naukowe Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach.
5. Wspomaga swoich członków w trudnych sytuacjach losowych.
6. Organizuje i pomaga swoim członkom w pracy artystycznej i naukowej.
7. Prowadzi działalność wydawniczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
8. Rozwija działalność muzyczno – wychowawczą poprzez organizowanie akcji
upowszechniania muzyki.
9. Współpracuje z istniejącymi na terenie Uczelni organizacjami.
10. Nawiązuje i utrzymuje stosunki współpracy z różnymi stowarzyszeniami
i instytucjami w kraju.
11. Przyznaje dyplomy uznania dla zasłużonych działaczy Stowarzyszenia.
12. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej w różnych formach włącznie z
prowadzeniem szkoły, szkoleń bądź studium;
13. Inne sposoby wypracowane przez członków Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na : zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 10
Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia mogą być absolwenci Śląskiego Konserwatorium
Muzycznego, Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach oraz Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
§ 11
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych
Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
b) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
a) aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia,
c) popularyzowanie w swoim środowisku statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,
d) rzetelne wypełnianie obowiązków związanych z przyjętymi funkcjami,
e) regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 13
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która
zadeklaruje pomoc, w tym zwłaszcza finansową, na rzecz Stowarzyszenia
§ 14
Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom
zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 15
Do obowiązków członków wspierających należy:
a) udzielanie Stowarzyszeniu pomocy, zwłaszcza finansowej, w realizacji jego celów
statutowych,
b) regularne opłacanie składek członkowskich,
c) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.
§ 16

Przyjęcie na członka wspierającego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu
po złożeniu przez przystępującego pisemnej deklaracji.
§ 17
Utrata członkowstwa zwyczajnego i wspierającego następuje na skutek:
a) wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nie wypełnienia obowiązków
członkowskich,
c) nieopłacania składek członkowskich przez okres 2 lat.

§ 18
Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia oraz o skreśleniu członka
Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Do czasu
rozpatrzenia odwołania skreślony zostaje zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała
Walnego Zebrania o skreśleniu członka jest ostateczna.

§ 19
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Godność
członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkowie
honorowi otrzymują dyplomy członkowskie, a ich nazwiska wpisuje się do Księgi Członków
Honorowych, którą prowadzi Zarząd.
§ 20
1. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członkowskich, poza biernym
i czynnym prawem wyborczym.
2. Członek honorowy jest zapraszany na wszystkie Walne Zebrania Członków, na
uroczystości Stowarzyszenia oraz ma prawo występować do władz Stowarzyszenia
z inicjatywami dotyczącymi jego działalności.
3. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania statutu Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA.
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku. Zawiadomienie o terminie
i porządku obrad Walnego Zebrania podaje się do wiadomości członków co najmniej
na 14 dni przed jego odbyciem. Udział w nim biorą członkowie zwyczajni,
wspierający i honorowi. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.
4. Walnemu Zebraniu przewodniczy członek Stowarzyszenia wybierany przez Walne
Zebranie.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie
1/3 członków, bądź Komisji Rewizyjnej w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku.

§ 23
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania należy:
ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminu obrad Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
nadawanie godności członka honorowego,
rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia do
Stowarzyszenia,

h)
i)
j)
k)

rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu o pozbawieniu członkowstwa,
rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia,
zmiana statutu,
decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków - w pierwszym terminie, zaś bez względu na ilość
członków – w drugim terminie. Do zmiany statutu i podjęcia uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia wymagana jest większość 2/3 głosów.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, poza przypadkami
wskazanymi w statucie.
§ 24
1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych
w liczbie 5 osób na okres 5 lat.
2. Jeśli w czasie trwania kadencji zachodzi potrzeba uzupełnienia składu, Zarząd może
dokooptować nie więcej niż 1/3 jego składu, wybranego przez Walne Zebranie.
3. Zarząd wybiera ze swego składu: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w roku.
5. W posiedzeniach Zarządu bierze udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji
Rewizyjnej lub jego zastępca.
6. W przypadku nie wypełnienia przez członka Zarządu przyjętych obowiązków, w tym
nie uczestniczenia w posiedzeniach, Zarząd może zawiesić go w prawach członka
Zarządu – do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków.
§ 25
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2.
a)
b)
c)
3.

4.

Do kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
organizowanie i kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia;
zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
opracowywanie planów działalności i preliminarza budżetowego;
składania sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków;
zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zebrania Członków;
przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
ustalanie wysokości składek członkowskich.
Zarząd ma prawo:
zawierać umowy i zobowiązania dotyczące działalności Stowarzyszenia;
przyjmować w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia wpłaty, darowizny, spadki, legaty,
zapisy itp.;
podejmować inne działania niezbędne do realizacji celów Stowarzyszenia.
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej
połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym
Umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują w imieniu Zarządu dwaj jego
członkowie, w tym prezes lub wiceprezes.

§ 26
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na 5 lat. Komisja wybiera ze swego
grona przewodniczącego i zastępcę. Walne Zebranie uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej
podczas trwania kadencji poprzez przeprowadzenie wyborów w czasie zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków.
§ 27
1. Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:
a) badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach oraz stawianie wniosków w sprawie
absolutorium dla Zarządu,
c) zgłaszanie wniosków do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Do ważności uchwał Komisji rewizyjnej wymagana jest obecność na posiedzeniu co
najmniej połowy jej członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym.
ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK STOWRZYSZENIA.
§ 28
Majątek Stowarzyszenia składa się z :
a) wpływów ze składek członkowskich,
b) dochodów z przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie,
c) dotacji władz państwowych i samorządowych,
d) pomocy finansowej i rzeczowej sponsorów,
e) spadków, zapisów i darowizn,
f) dochodów ze składników majątkowych Stowarzyszenia
g) innych wpływów.

ROZDZIAŁ VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 29
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
edukacyjnej, szkoleń i konferencji.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia – zgodnie z PKD - jest:
1/ 47.6
sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
2/ 58
działalność wydawnicza
3/ 59
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
4/ 73
reklama, badanie rynku i opinii publicznej
5/ 85
edukacja
6/ 90
działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

7/ 91
8/ 94

działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana
z kulturą
działalność organizacji członkowskich

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie
wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.”

