Tekst jednolity statutu Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR
Rozdział I.
NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY ZWIĄZKU
§ 1.
1. Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR jest stowarzyszeniem – związkiem

twórczym, zrzeszającym i reprezentującym osoby uprawiające twórczość literacką i muzyczną”.
2. Związek działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r
Dz.U.1989 Nr.20 poz.104 z późn. zm. z dnia 25 września 2015(Dz.U.2015 poz.1393,poz. 1923), przepisów
ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96
poz. 873) oraz nowelizacji z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1339) oraz postanowień niniejszego
Statutu.
§2
1. Związek działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Związku jest m.st. Warszawa.
§3
1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (Wydział XII
w Warszawie) pod numerem KRS 99572 i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Związek jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności
pożytku publicznego) z późniejszymi zmianami.
3. Związek prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności oraz na rzecz członków Związku;
działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Związku.
4. Działalność statutowa Związku może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność
odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności
będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników
przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
§4
Związek zrzesza twórców w dwóch sekcjach: muzycznej i literackiej.
§5
Związek ma prawo powoływać oddziały terenowe.
§6
Związek ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Związek Polskich Autorów
i Kompozytorów ZAKR, z napisem po środku: Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału w ...
§7
Związek może z zachowaniem obowiązujących przepisów używać odznaki organizacyjnej.

§8
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze
działania, może wchodzić również w skład związków, stowarzyszeń i fundacji a także zakładać fundacje.
§9
Związek opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników.
§10
Czas trwania Związku jest nieograniczony.
§11
1. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.
2. Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego, w zakresie prawidłowości korzystania
z uprawnień określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II.
CELE ZWIĄZKU I ŚRODKI DZIAŁANIA
§12
Celem Związku jest:
1. zrzeszanie twórców uprawiających duże i małe formy o charakterze rozrywkowym i popularnym,
reprezentowanie ich w zakresie spraw artystycznych, zawodowych i społecznych;
2. popieranie, rozwijanie i upowszechnianie polskiej twórczości w kraju i za granicą;
3. pomoc w doskonaleniu warsztatu twórczego; organizowanie form pomocy prawnej
i koleżeńskiej w tym prowadzenie zorganizowanego na zasadach dobrowolności funduszu samopomocy
koleżeńskiej; prowadzenie domów pracy twórczej;
5. ochrona artystycznych, moralnych i materialnych praw twórców oraz zawodów kompozytora, literata i
pokrewnych;
6. wypowiadanie się w sprawach publicznych, szczególnie na temat zjawisk – procesów i tendencji
dotyczących kultury;
7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§13
1. Związek realizuje swoje cele przez prowadzenie n/w działalności:
1. współdziałanie z instytucjami artystycznymi, stowarzyszeniami, administracją oraz instytucjami
i organizacjami w kraju i za granicą, jak również udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej
w ramach działalności organizacji profesjonalnych PKD 94.12.Z, 94.99.Z;

2. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych oraz wszelka działalność
wspomagająca, organizowanie i współorganizowanie narad, zjazdów, spotkań autorskich, konkursów,
festiwali i innych imprez artystycznych PKD 90.02.Z, 90.04.Z;
3. organizowanie klubów popularyzujących polską twórczość PKD 94.99.Z;
4. wydawanie materiałów informacyjnych i czasopism PKD 58.14.Z;
5. prowadzenie bibliotek, archiwów oraz innych form działalności, mogących służyć realizacji celów
Związku PKD 96.09.Z, 91.01.A, 91.01.B;
6. prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe, a w szczególności wydawniczej,
fonograficznej i impresaryjnej PKD patrz §55;
2. Działalność statutowa Związku prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności w sferze określonej w §13
p.1-5
3. Cały dochód Związku przeznaczony zostanie na działalność o której mowa w §13 p.1-5
4. Związek nie działa w celu osiągnięcia zysku.
5. Statutowa działalność Związku prowadzona jest jako działalność nieodpłatna w zakresie wskazanym
w p. 1 i 2 powyżej, jako działalność odpłatna w zakresie wskazanym w p. 3, 4 i 5 powyżej i jako działalność
gospodarcza w p. 6 powyżej.

Rozdział III.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§14
Członkiem Związku może zostać autor lub kompozytor, a także inna osoba spośród wymienionych w §1,
posiadająca obywatelstwo polskie, uprawiająca twórczość kompozytorską lub literacką o charakterze
rozrywkowym lub popularnym. Członkiem Związku może także zostać cudzoziemiec, którego twórczość
służy kulturze polskiej w powyżej określonym zakresie.
Członkowie dzielą się na rzeczywistych i honorowych.
§15
1. Osoby ubiegające się o członkostwo Związku przyjmuje Zarząd Główny na podstawie opinii Komisji
Kwalifikacyjnej właściwej Sekcji;
2. Zainteresowani składają wnioski o przyjęcie do Związku w Zarządzie Głównym, który może zwrócić się
o opinię do Zarządu Oddziału.
3. Negatywna decyzja Komisji Kwalifikacyjnej jest dla Zarządu Głównego wiążąca.
4. Zarząd Główny ma prawo nie przyjąć osoby ubiegającej się o członkostwo z ważnych przyczyn nie
będących przedmiotem oceny Komisji Kwalifikacyjnej.
5. W innych przypadkach ma prawo przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia lub uzupełnienia wniosku
przez Komisję Kwalifikacyjną.
§16
Członkiem rzeczywistym może zostać osoba wymieniona w §1, która złoży swoje prace świadczące
o profesjonalizmie w wykonywaniu zawodu ze wskazaniem na sekcję do której kandyduje i która
uzyska pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej i Zarządu Głównego.

§17
1. Członek rzeczywisty posiada bierne i czynne prawo wyborcze, prawo głosowania nad uchwałami podczas
Walnych Zgromadzeń członków oraz prawo korzystania z pomocy i urządzeń Związku w ramach
prowadzonej działalności statutowej.
2. Prawa wymienione w ust. 1 ulegają zawieszeniu w stosunku do członków, którzy zalegają z opłatą składek
organizacyjnych za okres sześciu lub więcej miesięcy do czasu uregulowania zaległych składek.
W szczególnych wypadkach Zarząd Główny może podjąć uchwałę odstąpieniu od tej zasady.
§18
Do obowiązków członka Związku należy:
1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
2. aktywny udział w realizacji celów statutowych Związku;
3. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Zarząd.
§19
1. Członkiem honorowym może być mianowana osoba o szczególnych zasługach dla dziedziny objętej
statutowymi zainteresowaniami Związku. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa przysługujące członkom rzeczywistym, z wyjątkiem prawa
udziału w wyborach do władz Związku. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członka rzeczywistego, który
został mianowany członkiem honorowym. Członek honorowy, który nie był uprzednio członkiem
rzeczywistym może uzyskać prawo udziału w wyborach do władz Związku, jeżeli zgłosi akces do jednej
z sekcji i uzyska pozytywną opinię właściwej komisji kwalifikacyjnej.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek organizacyjnych.

§20
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu;
b. skreślenia z powodu zalegania z opłacaniem składek za okres ponad 24 miesięcy, pomimo dwukrotnego
pisemnego upomnienia,
c. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
d. śmierci.
2. Członkowi wykluczonemu ze Związku przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia
członków.
Rozdział IV
NACZELNE WŁADZE ZWIĄZKU
§21
1. Naczelnymi władzami Związku są:
- Walne Zgromadzenie członków,
- Zarząd Główny,
- Głowna Komisja Rewizyjna,
- Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

3. Wybór władz odbywa się w tajnym głosowaniu.
§22
Uchwały władz Związku, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków danej
władzy.
§23
W przypadku zmniejszenia się składu jakiegokolwiek organu władzy organ ten może uzupełnić swój skład
w trybie kooptacji w granicach nie przekraczających połowy składu organu. Jeśli ubytek jest większy,
wyborów uzupełniających dokonuje zwołane w tym celu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
§24
1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych
naczelnych i terenowych władz Związku.

§24a
Członkowie władz jak i wszyscy jego członkowie, mają obowiązek działać społecznie na rzecz
organizacji, której są członkami. Nie mogą pobierać wynagrodzenia za działania społeczne, w które
dobrowolnie się angażują. Nie wyklucza to jednak możliwości zatrudnienia członków zarządu
stowarzyszenia do różnych zadań, które wynikają z realizowanych projektów. W zakresie
obowiązków pracownika nie mogą znajdować się zadania wykonywane przez niego z racji
członkostwa w zarządzie.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§25
Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Związku, może być ono Zwyczajne lub
Nadzwyczajne.
§26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Związku;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
3. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
4. wybór Prezesa, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz w razie potrzeby innych komisji,
5. wybór w poszczególnych sekcjach: członków Zarządu Głównego i Komisji Kwalifikacyjnych;
6. wybory uzupełniające (§23);
7. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz
regulaminów Walnych Zgromadzeń;
8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz związków,

stowarzyszeń i fundacji;
9. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu;
10. rozpatrywanie odwołań dotyczących wykluczenia ze Związku;
11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku i sposobie przeprowadzenia likwidacji;
12. podejmowanie uchwał w sprawach nie leżących w kompetencji innych władz Związku lub przekazanych
przez te władze do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie członków oraz wniesionych przez członków
Związku.
§27
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborcze odbywają się raz na cztery w terminie
ustalonym przez Zarząd Główny.
§28
Uchwały Walnego Zgromadzenia członków, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie,
zapadają zwykłą większością głosów:
1. w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania;
2. w drugim terminie - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym
Zgromadzeniu członków.
§29
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 30% ogółu członków. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia członków winien być złożony Zarządowi Głównemu na piśmie i zawierać
uzasadnienie oraz proponowany porządek dzienny. Zarząd Główny zobowiązany jest do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§30
O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków Zarząd Główny
zawiadamia imienne członków, listownie lub mailowo, co, co najmniej na miesiąc przed Walnym
Zgromadzeniem członków.
§31
1. Walne Zgromadzenie członków otwiera Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes desygnowany
przez Zarząd Główny.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków wybiera ze swojego grona przewodniczącego i dwóch
asesorów, po jednym z każdej sekcji.
3. Wybory w sekcjach prowadzą asesorzy.
4. Przewodniczącym nie może być członek ustępujących władz.
5. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być urzędujący Prezes, jeżeli zmiana
na tym stanowisku nie jest przedmiotem obrad.
6. Pisemny protokół z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, obejmujący w szczególności treść i tryb
przyjęcia uchwał podpisują przewodniczący i asesorzy.

7.Przebieg Walnego Zgromadzenia członków jest w całości utrwalany.

ZARZAD GŁÓWNY
§32
1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes wybrany przez Walne Zgromadzenie członków i 10 członków
po 5 z każdej sekcji.
2. Zarząd Główny na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów (z obu
sekcji), skarbnika i sekretarza generalnego. Prezes, wiceprezesi, sekretarz generalny stanowią pięcioosobowe
Prezydium Zarządu kierujące jego bieżącymi sprawami.
3. Prezesa zastępuje jeden z wiceprezesów.
4. Przedstawiciele Oddziałów Terenowych i przewodniczący Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć
w posiedzeniach Zarządu Głównego bez prawa głosowania.
5. Zarząd Główny może w przypadku długotrwałej nieobecności lub 3-krotnej nieusprawiedliwionej
nieobecności któregokolwiek z członków Zarządu odwołać tego członka.
Kooptacja następuje w trybie określonym w §23.
§33
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. reprezentowanie Zarządu i działanie w jego imieniu.
2. kierowanie działalnością Związku zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego
Zgromadzenia członków;
3. czuwanie nad ochroną moralnych i materialnych interesów członków Związku;
4. uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego, zatwierdzanie
bilansów, rozliczanie dotacji, odpisów i darowizn;
5. podejmowanie uchwał o tworzeniu lub likwidacji Oddziałów Terenowych oraz uchwał
o podejmowaniu i zaniechaniu działalności gospodarczej przez te Oddziały;
6. przyjmowanie członków na wniosek Komisji Kwalifikacyjnych oraz podejmowanie uchwał
o skreśleniu z listy członków (§20);
7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków;
8. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Związku
oraz prowadzenie jego gospodarki finansowej;
9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Związku z wyjątkiem wymienionych w §26, p. 7;
10.powoływanie stałych i okresowych komisji problemowych, uchwalanie ich regulaminów
i nadzorowanie ich działalności, ustanawianie rzecznika dyscyplinarnego oraz powoływanie
zespołów pomocniczych;
11.organizowanie działalności popularyzującej twórczość członków Związku;
12.organizowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością gospodarczą i działalnością pożytku
publicznego prowadzoną przez Związek;
13.uchwalanie wysokości składek członkowskich.
Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Prezydium Zarządu zbiera się nie rzadziej, niż raz w miesiącu.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§34
Główna Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej z 3 do 6 członków. Komisja wybiera ze swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§35
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowo-gospodarczej
Związku pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
2. czuwanie nad zgodnością działalności władz Związku ze Statutem. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo
wglądu we wszystkie dokumenty Związku;
3. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli;
4. występowanie na Walnym Zgromadzeniu członków z wnioskiem o głosowanie nad absolutorium dla
ustępującego Zarządu Głównego;
5. badanie i opiniowanie działalności poprzednich Władz Związku, mimo udzielenia im absolutorium, jeśli
zostaną ujawnione fakty nie znane Walnemu Zgromadzeniu członków,
które rzutują na działalność aktualnego Zarządu;
6.występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków.
§35a
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami Zarządu Głównego Związku ani pozostawać z członkami Zarządu Głównego
Związku w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3. za pełnienie funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej oraz za udział w posiedzeniach i pracach
Głównej Komisji Rewizyjnej członkowie nie pobierają wynagrodzenia, mogą jednak w uzasadnionych
przypadkach domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z tą działalnością w wysokości nie wyższej
niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

SĄD KOLEŻEŃSKI
§36
1. Sąd Koleżeński składa się z co najmniej 4 do 8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, 2 zastępców i sekretarza.
2. Członkiem Sądu Koleżeńskiego może być członek rzeczywisty Związku z co najmniej 5-cio letnim
stażem członkowskim, nie karany przez Sąd Koleżeński w okresie ostatnich 10 lat.
3. Sąd Koleżeński orzeka w zespołach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego Sądu.
§37
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie:

1. sporów między członkami Związku wynikłymi na tle wykonywania zawodu;
2. spraw dotyczących naruszania zasad etyki zawodowej lub koleżeńskiej;
3. spraw dotyczących działania na szkodę Związku.
§38
1. Sąd Koleżeński może orzec jedną z następujących kar:
1. upomnienie.
2. naganę,
3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 do 4 lat,
4. wykluczenie ze Związku,
2. w sprawach wymienionych w ｧ &37, pkt 1 Sąd może ograniczyć się do przyznania w orzeczeniu racji
jednej ze stron,
3. Sąd może zarządzić ogłoszenie prawomocnego orzeczenia w materiałach informacyjnych Związku.
§39
1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w I instancji stronom przysługuje odwołanie się do tego Sądu,
orzekającego jako II instancja w innym składzie.
2. Orzeczenie Sądu I instancji o wykluczeniu ze Związku skutkuje zawieszeniem w prawach członkowskich
do chwili zakończenia postępowania.
3. Członkowi wykluczonemu orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego II instancji przysługuje prawo odwołania do
najbliższego Walnego Zgromadzenia członków, które powoła siedmioosobowy zespół do rozpatrzenia
rewizji nadzwyczajnej.
Rozdział V.
KOMISJE KWALIFIKACYJNE
§40
W Związku działają dwie sześcioosobowe Komisje Kwalifikacyjne: Muzyczna i Literacka.
§41
1. Członków Komisji Kwalifikacyjnych wybierają na Walnym Zgromadzeniu członkowie właściwej sekcji.
Członkiem Komisji Kwalifikacyjnej może być członek rzeczywisty Związku z co najmniej 5-cio letnim
stażem związkowym. Kadencja Komisji Kwalifikacyjnej trwa 4 lata.
2. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Kwalifikacyjnej zastosowanie ma §23.
Rozdział VI.
SEKCJE ZWIĄZKU
§42
Członkowie Związku działają w sekcjach. Przynależność do dwóch sekcji wymaga pozytywnej opinii
Komisji Kwalifikacyjnej każdej z nich. Członek Związku może korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego tylko w jednej sekcji.
§43

Interesy zawodowe członków sekcji reprezentują wiceprezesi Zarządu Głównego, którzy w miarę potrzeb
zwołują zebrania odpowiednich sekcji.

Rozdział VII.
ODDZIAŁY TERENOWE
§44
1. Oddziały Terenowe są powoływane i rozwiązywane na mocy uchwał Zarządu Głównego.
2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby jego władz ustala Zarząd Główny w oparciu o podział
administracyjny kraju.
2. Do powołania Oddziału Terenowego ZAKR wymagana jest liczba co najmniej 15 członków
rzeczywistych z terenu przyszłej działalności.
§45
Celem działalności Oddziału jest realizacja statutowych celów Związku na określonym jw. terenie.
§46
1. Władzami Oddziału są:
- zebranie członków Oddziału,
- Zarząd Oddziału,
- Komisja Rewizyjna Oddziału, powołana w Oddziałach prowadzących działalność powodującą skutki
finansowe.
2. Najwyższą władzą Oddziału w jego sprawach wewnętrznych jest Zebranie Członków Oddziału.
Do zebrania stosuje się przez analogię przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia członków Związku.
3. Zebranie Oddziału odbywa się nie rzadziej niż raz do roku i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału.
4. Zebranie Wyborcze Oddziału wybiera na czteroletnią kadencję (równolegle do kadencji naczelnych władz
Związku) prezesa i zarząd w liczbie trzech do pięciu osób oraz w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej trzyosobową Komisję Rewizyjną Oddziału.
5. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, a Komisja Rewizyjna
przewodniczącego.
6. Sprawowanie funkcji w Zarządzie Oddziału nie wyklucza możliwości członkostwa w Zarządzie
Głównym.
7. Wybory w Oddziałach winny odbyć się przed Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo - Wyborczym
Związku.
§47
1. Zarząd Oddziału kieruje jego działalnością w okresie między zebraniami członków Oddziału,
reprezentuje go na swoim terenie, kieruje działalnością socjalną, gospodarczą i pożytku publicznego
Oddziału na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Główny.
2. Funkcjonowanie Zarządu Oddziału określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
3. Zasady wewnętrznej organizacji i działania Oddziału, jego plany merytoryczno-finansowe, uchwala
Zebranie Oddziału, a zatwierdza Zarząd Główny.

§48
1. Zarząd Oddziału terenowego, który prowadzi działalność gospodarczą wpłaca z tego tytułu do Zarządu
Głównego 30% dochodu po opodatkowaniu na statutowe potrzeby ogólnozwiązkowe. Wypracowany przez
Oddział terenowy dochód w pozostałej części przeznacza się na realizację statutowych celów w zakresie
zadań Oddziału.
2. Składki członkowskie zbierane w oddziale przeznaczane są w 70% na jego potrzeby, pozostałe 30%
Oddział przekazuje Zarządowi Głównemu na cele ogólnozwiązkowe.
3. W ramach zatwierdzonych przez Zarząd Główny planów merytorycznych i udzielonych uprawnień Zarząd
Oddziału może samodzielnie zaciągać i realizować zobowiązania, wynikające z działalności gospodarczej
i socjalnej i ponosi za nie pełną odpowiedzialność prawną i finansową.
4. Majątek przekazany Oddziałom i w nich wytworzony stanowi własność Związku.
§49
Komisje Rewizyjne Oddziałów działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Główną Komisję
Rewizyjną.
Rozdział VIII.
MAJĄTEK I FINANSE ZWIAZKU
§50
Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§51
Na fundusze Związku składają się:
1. wpływy z działalności gospodarczej i odpłatnej;
2. dotacje, darowizny, zapisy i otrzymane 1% podatku dochodowego od osób;
3. składki członkowskie i wpisowe;
4. dochody ze zbiórek imprez publicznych oraz dochody z majątku związku.
§51a
W przypadku powołania Związku do dziedziczenia Zarząd Związku składa oświadczenie o przyjęcie spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że
stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§52
Dla ważności pism zawierających zobowiązania lub oficjalne stanowisko Związku wymagane są podpisy
prezesa i sekretarza generalnego albo osób upoważnionych uchwałą Zarządu Głównego do ich zastępowania.
Pisma dotyczące spraw majątkowych podpisuje prezes lub sekretarz generalny oraz skarbnik; inne osoby
w granicach udzielonych im na piśmie pełnomocnictw.
§53
Dla osiągnięcia swych celów Związek może wspierać działalność innych podmiotów, w zakresie
wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności może wspierać
inne instytucje twórcze.

§54
1. Związek nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Związku
w stosunku do członków władz Związku lub pracowników, a także osób z którymi w/w pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej czy też linii bocznej do
drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Związek nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków władz Związku lub pracowników,
a także osób z którymi w/w pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej czy też linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Związek nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków władz Związku lub pracowników,
a także osób z którymi w/w pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej czy też linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku.
4. Związek nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów
w których uczestniczą członkowie władz Związku lub pracownicy, a także osoby
z którymi w/w pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej czy też linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Rozdział IX.
ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
§55
Związek może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych
Związku i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku,
w n/w zakresie:
- Wydawanie książek PKD 58.11.Z;
- Wydawanie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z;
- Działalność wydawnicza pozostała PKD 58.19.Z;
- Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z;- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 55.59.B
- Impresariat artystyczny, pozostała działalność profesjonalna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD
94.12.Z, 94.99.Z
- Pozostała działalność rozrywkowa, w tym imprezy dla dzieci PKD 93.29.Z
Jeżeli rozpoczęcie bądź prowadzenie którejkolwiek z w/w działalności wymaga bądź będzie wymagać
spełnienia dodatkowych warunków, rozpoczęcie bądź prowadzenie takiej działalności nastąpi dopiero po
spełnieniu normatywnych przesłanek.
Jeżeli rozpoczęcie działalności w którejkolwiek z w/w dziedzin wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji lub
wpisu do właściwego rejestru, Związek uzyska takie zezwolenie, koncesję lub wpis do rejestru przed
rozpoczęciem wykonywania tej działalności.

Rozdział X.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU
§56
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów.
§57
Uchwałę o rozwiązaniu się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów. Dla ważności
tej uchwały konieczne jest, aby w zawiadomieniu o tym zgromadzeniu zawarta była informacja, że będzie
przedmiotem obrad.
§58
W razie uchwalenia rozwiązania się Związku, Walne Zgromadzenie członków wybiera Komisję
Likwidacyjną, której przewodniczący powiadamia Prezydenta m.st. Warszawy o likwidacji Związku.
§60
Walne Zgromadzenie członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku likwidowanego Związku.
Może on zostać przekazany Stowarzyszeniu lub Fundacji o podobnych celach działania. Nie może być
podzielony między członków Związku.

Jednolity tekst Statutu zawierający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie Związku w dniu
17 maja 2016 r.

