
   STATUT

/tekst jednolity opracowany po zmianach przyjętych przez VI Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia w dniu 19 września 2009 roku/ 

______________________________________________________________ 

R o z d z i a ł  I 

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW ŚPIEWU”, w

skrócie i w dalszej części statutu zwane PSPŚ. 

§ 2 

Terenem działalności  PSPŚ  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  a  jego  siedzibą  miasto

Wrocław. 

§ 3 
PSPŚ jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, działającym

na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach. 

§ 4 
PSPŚ może powoływać koła terenowe. 

§ 5 
PSPŚ używa  pieczęci  okrągłej  z  napisem w otoku:  „Polskie  Stowarzyszenie  Pedagogów

Śpiewu we Wrocławiu” oraz pieczęci podłużnej z nazwą Stowarzyszenia i adresem. 

§ 6 
PSPŚ może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub

pokrewnych celach działania. 

§ 7 
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. 

R o z d z i a ł II 

Cele i formy działania

§ 8 

Stowarzyszenie  zrzesza  osoby  pracujące  twórczo  w  dziedzinie  pedagogiki  wokalnej,

stanowiąc ich reprezentację w zakresie spraw artystycznych i naukowych. 

§ 9 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Rozwój pedagogiki wokalnej i wokalistyki w Polsce, 



2. Inspirowanie badań naukowych w zakresie fizjologii aparatu głosowego oraz                  w

dziedzinie metodyki nauczania śpiewu solowego, 

3. Upowszechnianie w Polsce najnowszych osiągnięć naukowych i metodycznych ośrodków

zagranicznych, 

4. Opieka nad rozwojem młodych kadr śpiewu. 

§ 10 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1.  Organizowanie  sesji  naukowych,  sympozjów,  konferencji  i  kursów  w  dziedzinie

wokalistyki i pedagogiki wokalnej, 

2.  Występowanie  wobec  władz  państwowych,  instytucji  artystycznych  i  organizacji

społecznych z opiniami i wnioskami w sprawach pedagogiki wokalnej i rozwoju wokalistyki

w Polsce, 

3. Wydawanie publikacji specjalistycznych samodzielnie, bądź też we współpracy z innymi

instytucjami i stowarzyszeniami, 

4.  Współdziałanie  z  instytucjami  i  stowarzyszeniami  kulturalnymi  w kraju  i  za  granicą,

udział w akcji wymiany kulturalnej z zagranicą. 

R o z d z i a ł III 

Członkowie - ich prawa i obowiązki
§ 11 

Członkowie PSPŚ dzielą się na: 

1. Członków rzeczywistych, 

2. Członków kandydatów, 

3. Członków honorowych. 

§ 12 
Członkiem  rzeczywistym  PSPŚ  może  zostać  obywatel  Rzeczypospolitej  Polskiej

korzystający  z  pełnych  praw  publicznych  lub  obcokrajowiec  działający  w  Polsce,

posiadający pełne kwalifikacje zawodowe i pracujący w dziedzinie pedagogiki wokalnej co

najmniej 5 lat, legitymujący się pozytywnymi wynikami w pracy dydaktycznej. 

§ 13 
Członkiem  kandydatem  PSPŚ  może  zostać  obywatel  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub

obcokrajowiec działający w Polsce,  spełniający warunki  jak w  § 12,  ale  nie posiadający

wystarczającego stażu pracy. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PSPŚ może skrócić czas

kandydowania. 
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                                                            § 14 
Przyjęcie członków rzeczywistych i kandydatów do PSPŚ, jak również przekwalifikowanie

kandydatów na członków rzeczywistych następuje w drodze uchwały Zarządu PSPŚ

     § 15 

1. Godność członka honorowego PSPŚ nadaje Walne Zebranie Członków PSPŚ na wniosek

Zarządu za wybitne zasługi dla polskiej wokalistyki lub dla Stowarzyszenia. Honorowym

członkiem PSPŚ może zostać również obywatel innego państwa. 

2.  Walne  Zebranie  Członków  PSPŚ  może  nadać  godność  Prezesa  Honorowego

Stowarzyszenia. Wniosek w tej sprawie może zgłosić Zarząd lub Komisja Rewizyjna.

    § 16 
Członkowie rzeczywiści mają prawo: 

1. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia, 

2. Korzystać z pomocy i opieki PSPŚ w ramach jego statutowej działalności. 

    § 17 
Do obowiązków członków rzeczywistych PSPŚ należy: 

1.  Przestrzeganie  postanowień  Statutu,  regulaminów,  uchwał  i  rozporządzeń  władz

Stowarzyszenia, 

2. Udział w realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia, 

3.  Opłacanie  składek  członkowskich  i  realizowanie  innych  świadczeń  organizacyjnych

uchwalonych  przez  Walne  Zebranie  Członków.  Członkowie,  którzy  ukończyli  75  lat  są

zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 

§ 18 
Członkowie  kandydaci  mają  wszystkie  prawa  i  obowiązki  członków  rzeczywistych  z

wyjątkiem biernego prawa wyborczego do Sądu Koleżeńskiego. 

§ 19 
1. Członkowie honorowi, będący obywatelami polskimi posiadają wszystkie prawa członków

rzeczywistych, są natomiast zwolnieni od płacenia składek członkowskich. 

2. Członkowie honorowi - obywatele innych państw posiadają wszystkie prawa członków

honorowych obywateli polskich z wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 

§ 20 
Członkowstwo w PSPŚ ustaje wskutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie. 

2. Skreślenia przez Zarząd PSPŚ za zaleganie z opłacaniem składek członkowskich przez

okres ponad 12 miesięcy. 
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3. Wykluczenia w drodze orzeczenia Sądu Koleżeńskiego: 

a) za stwierdzoną orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego działalność na szkodę PSPŚ, 

b) za postępowanie niezgodne z etyką, 

c)  w  przypadku  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądowym  na  karę  utraty  praw

publicznych. 

§ 21 
Członek skreślony może być ponownie przyjęty do PSPŚ na prawach nowowstępującego pod

warunkiem uiszczenia przez niego zaległych składek członkowskich i uregulowania innych

świadczeń obowiązujących do chwili skreślenia. 

R o z d z i a ł IV 

Władze PSPŚ
§ 22 

Władzami PSPŚ są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

4. Sąd Koleżeński 
§ 23 

1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata. 

2.  Uchwały wszystkich władz -  poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie -

zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków

uprawnionych  do  głosowania.  W  przypadku  równej  ilości  głosów  decyduje  głos

przewodniczącego. 

A. Walne Zebranie Członków

§ 24 
Najwyższą władzą PSPŚ jest Walne Zebranie Członków, w  którym biorą udział z głosem

stanowiącym wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 

§ 25 
Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności

co  najmniej  połowy  członków,  a  w  drugim  terminie  bez  względu  na  ilość  obecnych

członków. 

§ 26 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Wybór władz PSPŚ: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
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3. Uchwalenie programu działania PSPŚ.

 

3. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 

podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

4. Nadawanie godności członka honorowego. 

5. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach związanych z działalnością PSPŚ,

których realizacja nie należy do kompetencji Zarządu. 

6. Podejmowanie uchwały o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu się PSPŚ. 

     § 27 
Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPŚ zwołuje Zarząd co 4 lata. 

 § 28 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd PSPŚ z własnej inicjatywy, na

wniosek Komisji  Rewizyjnej,  bądź  na  żądanie  co  najmniej  1/4  ogólnej  liczby  członków

PSPŚ w terminie 6 tygodni od daty otrzymania wniosku. 

B. Zarząd

§ 29 
Zarząd PSPŚ składa się z 7 członków i 2 zastępców. 

§ 30 
Zarząd PSPŚ wybiera  na  swym pierwszym posiedzeniu  ze  swego grona  prezesa,  dwóch

wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 

§ 31 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie PSPŚ na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2.  Kierowanie  działalnością  PSPŚ  zgodnie  z  postanowieniami  Statutu  oraz  uchwałami

Walnego Zebrania Członków. 

3. Uchwalanie rocznych planów działalności PSPŚ. 

4.  Podejmowanie  uchwał  o  przyjęciu  członków  rzeczywistych  i  kandydatów  oraz  o

przekwalifikowaniu kandydatów na członków rzeczywistych. 

5.  Podejmowanie  uchwał  o  tworzeniu  bądź  rozwiązaniu  kół  PSPŚ  oraz  koordynacja  ich

działalności. 

6. Powoływanie stałych i doraźnych komisji problemowych. 

7.  Rozstrzyganie  o  wszelkich  innych  sprawach  Stowarzyszenia  nie  zastrzeżonych  dla

Walnego Zebrania Członków. 

8. Zarządzanie majątkiem i funduszami PSPŚ. 

9. Zatwierdzanie regulaminów komisji problemowych oraz regulaminów imprez PSPŚ. 
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               § 32 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na             3

miesiące.  W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez

prezesa. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków,

w tym prezesa lub wiceprezesa. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością

Stowarzyszenia kieruje prezes w oparciu o uchwały Zarządu i uzyskane pełnomocnictwa. 

2.  Zarząd  może  powołać  kierownika  biura  lub  powierzyć  kierowanie  Biurem  jednemu

z członków Zarządu. 

                                    C. Komisja Rewizyjna 

§ 33 
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 1 zastępcy. Członkowie Komisji Rewizyjnej

nie mogą wchodzić w skład innych władz PSPŚ. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja

Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

§ 34 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności PSPŚ. 

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi. 

3.  Składanie  na  Walnym  Zebraniu  sprawozdań  z  przeprowadzanych  kontroli  oraz

postawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

4. Występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Członków. 

§ 35 
Przedstawiciel  Komisji  Rewizyjnej  ma  prawo  uczestniczyć  w  posiedzeniach  Zarządu  z

głosem doradczym. 

§ 36 
W  uzasadnionych,  podyktowanych  interesami  Stowarzyszenia  przypadkach,  gdy  Zarząd

odmówi wykonania zaleceń pokontrolnych, Komisja Rewizyjna może poinformować o tym

władzę rejestracyjną. 

D. Sąd Koleżeński 

§ 37 
Sąd Koleżeński  składa się  z  3  członków i  1  zastępcy wybranych przez  Walne  Zebranie

Członków na  okres  4  lat.  Na  swym pierwszym posiedzeniu  Sąd  Koleżeński  wybiera  ze

swego  grona  przewodniczącego  i  sekretarza.  Członkowie  Sądu  Koleżeńskiego  nie  mogą

wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia. 
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                                                            § 38 
Sąd  Koleżeński  działa  na  podstawie  regulaminu  opracowanego  przez  Zarząd  i

zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków

E. Koła

§ 39 
W ośrodkach skupiających co najmniej 5 członków PSPŚ mogą być tworzone koła, które

realizują na swym terenie cele statutowe Stowarzyszenia. Koła tworzy i rozwiązuje Zarząd

PSPŚ. 

       § 40 
Władzami Koła są: 

1. Ogólne Zebranie Koła, zwyczajne lub nadzwyczajne, 

2. Zarząd 3 - 4 osobowy, wybrany przez ogólne zebranie członków Koła. 

§ 41 
Do kompetencji zwyczajnego ogólnego zebrania Koła należy: 

1. Wybór Zarządu Koła, 

2. Ustalenie programu działalności Koła, 

3. Uchwalenie wniosków na Walne Zebranie Członków PSPŚ, 

4. Przyjmowanie sprawozdań ustępującego Zarządu i udzielenie Zarządowi absolutorium. 

§ 42 
Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Koła może być zwołane z inicjatywy Zarządu Koła, Zarządu

PSPŚ, Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/2 członków danego Koła. Zarząd ma obowiązek

zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Koła w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku. 

§ 43 
Zebrania robocze członków Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz

na 3 miesiące. 

§ 44 
Zarząd Koła wybrany na okres 4 lat wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i

skarbnika. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Koła. 

§ 45 
Do  ważności  uchwał  ogólnego  zebrania  Koła  oraz  Zarządu  Koła  mają  zastosowanie

postanowienia § 23 p. 2 oraz § 25 niniejszego Statutu. 

F. Komisje problemowe 

§ 46 
Komisje  są  organami  pomocniczymi  i  doradczymi  Zarządu  PSPŚ  dla  opracowania

poszczególnych  zagadnień  twórczych  i  organizacyjnych.  Zakres  i  tryb  działania  Komisji

określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
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                                               R o z d z i a ł  V 

                                          Majątek

§ 47 

Na majątek PSPŚ składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze. Na fundusze składają się: 

1. Składki członkowskie, 

2. Dotacje i darowizny, 

3. Wpływy z imprez artystycznych lub dydaktycznych organizowanych przez PSPŚ, 

4. Wpływy z innej działalności (wydawnictwa, konsultacje)

  § 48 

Postanowienia władz PSPŚ powodujące uszczuplenia majątku i funduszów PSPŚ wymagają -

zgodnie z art. 37 prawa o stowarzyszeniach - zgody władzy rejestrującej. 

                      § 49 
Do  ważności  pism  dotyczących  praw  i  zobowiązań  finansowych  wymagane  są  podpisy

dwóch członków Zarządu. 

R o z d z i a ł VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się PSPŚ

§ 50 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków PSPŚ większością 2/3 

głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

§ 51 

Uchwałę o rozwiązaniu się PSPŚ podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków PSPŚ większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych 
do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu określi sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być 
przeznaczony majątek PSPŚ. Uchwała likwidacyjna podlega zatwierdzeniu przez władzę 
rejestracyjną. 

***
__________________________________________________________________________ 
      STATUT PSPŚ został zatwierdzony 18 października 1988 roku przez Wydział Społeczno -
Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 
      II Walne Zebranie Członków PSPŚ w dniu 17 września 1993 roku podjęło uchwałę
o  zmianach  w  artykułach  12,  13  i  18.  Zmiany  te  zatwierdził  Sąd  Wojewódzki  -  Sekcja
Rejestrowa - we Wrocławiu postanowieniem z dnia 30 listopada 1993 roku. 
     III  Walne Zebranie Członków PSPŚ w Warszawie w dniu 4 października 1997 roku
podjęło uchwałę o zmianach w artykułach 17, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32 i 49. Zmiany te
zostały  naniesione  w  powyższym  tekście  jednolitym  Statutu  i  przedstawione  Sądowi
Wojewódzkiemu - Sekcji Rejestrowej we Wrocławiu celem zatwierdzenia. 
     VI Walne Zebranie Członków PSPŚ we Wrocławiu w dniu 19 września 2009 roku podjęło
uchwałę  o zmianach w artykułach 15 i  30.   Zmiany te  zostały  naniesione w powyższym
tekście jednolitym Statutu
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