
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO  

Rozdział 1 
Nazwa, siedziba i teren działania 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Krakofonia. W dalszych postanowieniach regulaminu 
zwane jest Stowarzyszeniem.  

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo Małopolskie. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kraków. 

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regu-
laminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  

Rozdział 2 
Cele i sposoby realizacji 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

2. Cele Stowarzyszenia to: 
1. Działalność na rzecz ruchu LGBTQ+, 
2. Działalność artystyczna, 
3. Działalność edukacyjna, 
4. Aktywizacja społeczeństwa, 
5. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla grup mniejszościowych. 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania: 
1. Otwarte próby chóru, 
2. Cykliczne koncerty w Polsce i zagranicą, 
3. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ruchu LGBTQ+, 
4. Współpraca z profesjonalnym nauczycielem śpiewu, 
5. Współpraca z innymi chórami polskimi i zagranicznymi o podobnym profilu, 
6. Szeroko rozumianą edukację muzyczną, dzieci i dorosłych, 
7. Propagowanie kultury muzycznej w Polsce i zagranicą. 

Rozdział 3 
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki 

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czyn-
ności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cud-
zoziemcem. 

2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba niepełnoletnia po przedłożeniu zgody  
rodziców/opiekunów prawnych.  
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3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni 
od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków. 

4. Członek ma prawo:  
1. Uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach związanych z działalnością chóru, 
2. Uczestniczenia w lekcjach z nauczycielem śpiewu, 
3. Uzyskiwania wszystkich niezbędnych materiałów edukacyjnych i pomocy dydakty-

cznych, 
4. Proponowania nowych sposobów realizacji celów, 
5. Złożenia wniosku o zwołanie Zebrania Członków, 
6. wybierać Zarząd Stowarzyszenia i być wybieranym do pełnienia takiej funkcji. 

5. Członek obowiązany jest do: 
1. Systematycznego uczestniczenia w próbach, 
2. realizować cele Stowarzyszenia i dbać o jego dobre imię, 
3. Przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia i uchwał Zebrania Członków, 
4. Propagować idee Stowarzyszenia, zjednywać mu członków i sympatyków, 
5. Szanowania wszystkich członków, 
6. Opłacania składki na rzecz chóru. 

6. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1. Śmierci członka, 
2. Zaprzestania uczestnictwa w próbach (okres dwóch miesięcy), 
3. Wniosku członka o skreślenie z listy członków, 
4. Naruszenia regulaminu. 

7. Skreślenia bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonuje uchwałą Zarząd.  
  
8. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem 
Zarządu, do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Ze-
branie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest os-
tateczna. 

Rozdział 4  
Władze Stowarzyszenia 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Zebranie Członków, 
2. Zarząd. 

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.  

3. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zde-
cydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
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4. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin 
stanowi inaczej. 

5. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we 
wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie 
stanowi inaczej. 

6. Do kompetencji Zebrania Członków należy: 
1. ustalanie kierunków działania i rozwoju,  
2. wybór i odwołanie członków Zarządu, 
3. przyjmowanie i odwoływanie członków,   
4. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,  
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,  
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  
7. uchwalanie zmian regulaminu,  
8. uchwalanie budżetu i wysokości składek członkowskich,  
9. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
10. udzielanie pełnomocnictwa członkom Zarządu do podejmowania czynności, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie zastrzeżonej do 

kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

7. Zebranie Członków zwołuje jeden z członków z zarządu lub 1/3 członków Stowarzyszenia. 
Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 

Zarząd Stowarzyszenia 

1.Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z 
uchwałami Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zew-
nątrz.  

2. Zarząd składa się 3 osób, w składzie: prezes, wiceprezes, skarbnik. 

3. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym.  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes.  

5. Do kompetencji Zarządu należy: 
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
2. wykonywanie uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
3. realizacja celów Stowarzyszenia, 
4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku sto-

warzyszenia,  
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5. opracowywanie planów działalności, 
6. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
7. ustalanie wysokości składek członkowskich.  

 6. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarzą-
du, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

7. Umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują w imieniu Zarządu dwoje jego 
członków, w tym prezes lub wiceprezes. 

8. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w trakcie trwania kadencji, Zarządowi 
przysługuje prawo dokooptowania brakującego składu.  

Rozdział 5  
Majątek i fundusze 

1. Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z: 
1. składek członkowskich, 
2. dotacji, 
3. darowizn, 
4. zbiórek publicznych, 
5. spadków,  
6. zapisów, 
7. dochodów z majątku stowarzyszenia. 

2.Wszelkie środki finansowe mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.  

3. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje  
Zarząd.  

4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli,  
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch upoważnionych  
członków Zarządu działających łącznie. 

5. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej  
15.000 euro.  

6. Podejmowanie przez zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga  
uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich  
pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.  

7. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:  
1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,  
2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,  
3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,  
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4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie 
umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,  

5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.  

 
Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Ze-
branie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków up-
rawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie 
Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
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