
Częstochowa, dnia 12 września 2005 r.  
 

STATUT 
 

Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater 
- Tekst jednolity - 

 
 
 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 
 
 

§1 
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater posiada osobowość prawną. 
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
 
 

§2 
 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 
władz Częstochowa. 
 
 

§3 
 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 
 
 

§4 
 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w 
przepisach szczegółowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
 

§5 
 Celem Stowarzyszenia jest: 
1) organizowanie, promowanie i wspieranie działań kulturalnych, 



2) animacja twórczości artystycznej i jej upowszechnianie, 
3) prezentacja i popularyzacja dorobku osób reprezentujących postawy prospołeczne             

i zasłużonych dla kultury w Częstochowie i regionie w zakresie animacji, edukacji            
i upowszechniania kultury, 

4) wspieranie działalności OPK Gaude Mater oraz organizacji Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Sakralnej Gaude Mater. 

 
§6 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez: 
1) współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, władzami oraz innymi 

podmiotami, w tym z osobami fizycznymi w Częstochowie, regionie, w całej Polsce i 
poza jej granicami, a także w strukturach Kościołów i związków wyznaniowych, 

2) prowadzenie działalności wydawniczej, 
3) organizowanie koncertów, recitali, promocji wydawnictw, seminariów, konferencji, 

konkursów i innych imprez kulturalnych. 
 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§7 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 
§8 

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających, 
3) członków honorowych. 
 

§9 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe 
cele Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową 
lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego 
przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów 
Stowarzyszenia. Członkowie honorowi tworzą Klub Gaude Mater. Nadanie 
godności członka honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków 
podjętej na wniosek Zarządu. 

 
§10 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
2) uczestniczenia w imprezach kulturalnych organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 
3) udziału na preferencyjnych warunkach w imprezach organizowanych przez OPK, 
4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 



5) zaskarżania do Walnego Zebrania uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy 
członków. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i przyczyniania się do realizacji celów 

Stowarzyszenia, 
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka Stowarzyszenia, 
Zarząd może zwolnić go z obowiązku opłacania składek. 

 
 

§11 
1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 

wyborczego, posiada prawa określone w §10 ust. 1. 
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w 

pracach statutowych władz Stowarzyszenia. 
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z 

deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał 
władz Stowarzyszenia. 

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 
 
 

§12 
 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań 
wobec Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej; 
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 1 rok, 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, 

nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki, 
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę 

dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 ustanie członkostwa następuje na skutek 

podjęcia uchwały przez Zarząd. Zarząd zawiadamia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, 
podając przyczyny podjętej w tej sprawie uchwały, wskazując na prawo wniesienia odwołania 
do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały. 
Odwołanie powinno być uwzględnione w razie uregulowania najpóźniej w dniu wniesienia 
odwołania zaległych składek członkowskich lub innych zobowiązań. 

3. Do osób którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady 
określone w ust.2. 

 
 

Rozdział IV 
Struktura organizacyjna 

 
§13 

Władzami Stowarzyszenia są: 



1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
§14 

1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 
2. Wyboru władz, o których mowa w ust.1 dokonuje Walne Zebranie Członków w 

głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 
3. Uchwały Władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są 

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. 

 
§15 

 W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci członka Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej albo w razie rozszerzenia składu tych organów zgodnie z § 20 ust. 3 oraz § 22 ust. 
2 zd. 2, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród kandydatów, którzy nie zostali 
wybrani w ostatnich wyborach, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba 
dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 
pochodzących z wyboru. 
 
 

Walne Zebranie Członków 
 

§16 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni; 
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 
na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w §14 ust. 3, 
2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie - 

bez względu na liczbę zgromadzonych osób uprawnionych do głosowania. 
 

§17 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może mieć postać zebrania 

sprawozdawczego lub sprawozdawczo-wyborczego. 
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, 

sprawozdawczo-wyborcze w terminie 14 dni przed upływem kadencji władz 
określonej w §14 ust.1. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie 
regulaminu obrad. 

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybrany spośród obecnych 
na Walnym Zebraniu członków. Wyboru przewodniczącego dokonuje się na 
początku każdego Walnego Zebrania. 

5. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół. 
 

§18 



1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia 
odpowiedniego wniosku Zarządowi. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 

5. Postanowienia § 17 ust. 4 i 5 stosuje się do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
 
 

§19 
 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1) określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia; 
2) uchwalanie statutu i jego zmian; 
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia; 
4) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia i udzielanie, na wniosek 

komisji rewizyjnej, absolutorium Zarządowi po zakończeniu każdego roku; 
5) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku 

nieruchomego; 
6) wybór i odwoływanie członków pozostałych władz Stowarzyszenia; 
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 
8) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń; 
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego władze; 
10) rozpatrywanie odwołań  w sprawach, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 3 i 4; 
11) nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu godności członka honorowego; 
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
13) podejmowanie uchwał w sprawach nie będących w kompetencji pozostałych władz 

Stowarzyszenia. 
 
 
 

Zarząd 
 
 

§20 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia. 
2. Zarząd składa się z 5-10 członków, w tym przewodniczącego i dwóch 

wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika. 
3. Liczebność Zarządu ustala Walne Zgromadzenie 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 
5. Zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz kierowanie jego pracami należy do 

przewodniczącego. W wyjątkowych wypadkach przewodniczący może upoważnić 
do tego jednego z wiceprzewodniczących. 

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz należy do przewodniczącego oraz 
wiceprzewodniczących. 



 
§21 

1. Do zakresu działania Zarządu należy: 
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków; 
2) określanie szczegółowych kierunków działania; 
3) ustalanie budżetu i preliminarzy; 
4) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków w sprawach nabycia lub 

zbycia majątku nieruchomego; 
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
6) (skreślony); 
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym w zakresie stosowania ulg i 

zwolnień od składek członkowskich i innych świadczeń; 
8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej; 
9) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia; 
10) składanie sprawozdań ze swej działalności; 
11) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, w tym zatrudnianie w związku z 

działalnością Stowarzyszenia pracowników etatowych; 
12) powołanie biura Stowarzyszenia; 
13) (skreślony). 

2. Zarząd może bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich swoich 
członków upoważnić przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących do 
podejmowania wszelkich czynności w zakresie kompetencji określonych w ustępie 
poprzedzającym, w pkt 11 i 12. Osoba w ten sposób upoważniona składa 
Zarządowi raz na kwartał sprawozdanie z podjętych w tym zakresie działań. 

 
 
 

Komisja Rewizyjna 
 
 

§22 
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania 

kontroli nad jego działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym: przewodniczącego. 

Postanowienia § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
 
 

§23 
 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie działalności przewodniczącego i Zarządu; 
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; 
3) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę 

udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia; 
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w 

terminie lub trybie ustalonym statutem. 
2. W celu wykonywania zadań określonych  w ust. 1 Komisja Rewizyjna jest 
uprawniona do: 

1/ żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 
Stowarzyszenia, 
2/ żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 



3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 
1/ pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia z członkami Zarządu, 
2/ być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
3/ otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów 
lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 
 
 
 
 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

 
 

§24 
 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości będące jego 
własnością, oraz wszelkie prawa majątkowe przysługujące Stowarzyszeniu. 
 

§25 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie; 
2) darowizny, zapisy, spadki; 
3) dotacje; 
4) (skreślony); 
5) wpływy z działalności statutowej; 
6) wpływy z ofiarności publicznej; 
7) dochody z nieruchomości lub ruchomości stanowiących własność lub będących w 

użytkowaniu Stowarzyszenia. 
2. Środki pieniężne, niezależnie do źródeł ich pochodzenia, mogą być 

przechowywane, z zastrzeżeniem ust. 3 na koncie Stowarzyszenia. 
3. W kasie Stowarzyszenia mogą być utrzymywane środki pieniężne w kwocie 

ustalonej corocznie uchwałą zarządu, podjętą do 31 stycznia. Wpłaty gotówkowe, 
których dokonanie powoduje, że suma środków pieniężnych w kasie przekroczy 
kwotę ustaloną w uchwale zarządu, jak niezwłocznie przekazane na konto. 

4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. 
5. Wszelkie dochody z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie mogą być 

przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia. 
 

§26 
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i 

obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy 
przewodniczącego lub dwóch członków Zarządu. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z 
członków Zarządu. 

3. Osoba upoważniona w trybie §21 ust.2 uprawniona jest do jednoosobowego 
działania, w tym do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu 
Stowarzyszenia. 

 
§27 



Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać 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. 
 

§28 
Stowarzyszeniu nie wolno przekazywać jego majątku na rzecz jego 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. 
 

§29 
Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz jego 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, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
Stowarzyszenia. 
 

§30 
Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 
Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 
 

§31 
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 
Stowarzyszenia. 

 


