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Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

§ 1 
Stowarzyszenie, działające na podstawie niniejszego statutu, nosi nazwę: 
Towarzystwo  muzyki chóralnej „EPIFANIA”, zwane dalej  Towarzystwem. 
 

§ 2 
Towarzystwo posiada osobowość prawną. 
 

§ 3  
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego 
siedzibą jest miasto Warszawa. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów 
statutowych Towarzystwo moŜe prowadzić działalność takŜe poza granicami 
Kraju. 
 

§ 4 
Do Towarzystwa mogą naleŜeć takŜe cudzoziemcy, nie mający stałego miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 5  
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do 
prowadzenia swych prac moŜe zatrudniać pracowników etatowych. 
 

§ 6 
Towarzystwo uŜywa pieczęci podłuŜnej z napisem: Towarzystwo Muzyki 
Chóralnej „EPIFANIA”.  

 
§ 7 

Towarzystwo moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym zakresie i charakterze działania. 

 
 
 

Rozdział II 
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI  

 
 

§ 8 
Towarzystwo jest organizacją kulturalną, otwartą  dla wszystkich, którzy cele 
Towarzystwa uznają i gotowi są wprowadzać je w Ŝycie.  
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§ 9 

Celem Towarzystwa jest szerzenie polskiej kultury muzycznej, zwłaszcza 
religijnej, niesienie pomocy finansowej i organizacyjnej chórom. 
 

§ 10 
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:  
 
a) działania wspierające chóry 
b) organizowanie imprez muzycznych 
c) organizowanie nauki śpiewu 
d) wspieranie finansowe chórów 
e) rozwijanie współpracy z chórami z kraju i z zagranicy   
 
 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI   

 
 

§ 11 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 
 
a) Honorowych. 
b) Zwyczajnych. 
c) Wspierających. 
 

§ 12 
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

Towarzystwa osobom wybitnie zasłuŜonym dla Towarzystwa. 
 
2. Członkowie honorowi otrzymują dyplomy członkowskie i odznaki 

Towarzystwa, a ich nazwiska wpisuje się do księgi członków honorowych . 
Księgi te prowadzi Zarząd Towarzystwa. 

 
§ 13  

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa na 
podstawie złoŜonej deklaracji oraz po uiszczeniu przynajmniej 1/4 składki rocznej. 
 

§ 14 
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być tylko osoby fizyczne. 
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§ 15 
1. Członkowie Towarzystwa mają obowiązek przestrzegania statutu i regularnego 

płacenia składek członkowskich oraz - w miarę moŜliwości - czynnego 
uczestniczenia w jego pracach. 

 
2. Za szczególnie duŜy wkład pracy członkom zwyczajnym mogą być 

przyznawane odznaki i wyróŜnienia. 
 

§ 16 
1. Członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa mają prawo uczestniczenia w 

Walnych Zebraniach oraz czynne i bierne prawa wyborcze do władz, z 
wyjątkiem ograniczeń dotyczących małoletnich, wynikających z art. 3 ust. 2 i 3 
prawa o stowarzyszeniach. 

 
2. Członkom wspierającym przysługuje prawo głosu doradczego w Walnym 

Zebraniu. 
 

§ 17 
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka. 
 
2. Skreślenia z listy członków Towarzystwa dokonuje Zarząd w następujących 

sytuacjach: 
 
a) Wystąpienie na własne Ŝądanie skierowane na piśmie do Zarządu Towarzystwa. 
b) Wskutek śmierci osoby fizycznej, albo rozwiązania osoby prawnej. 
 
3. Wykluczenia członka Towarzystwa dokonuje Zarząd w następujących 

przypadkach: 
 
a) Prowadzenia działalności raŜąco sprzecznej z niniejszym statutem. 
b) Popełnienia czynu, który dyskfalifikuje daną osobę jako członka Towarzystwa, 

lub godzi w dobre imię Towarzystwa. 
 
4. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ustępach 2 i 3, członek 

Towarzystwa moŜe odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia decyzji, do 
walnego zabrania, którego uchwała jest ostateczna. 

 
§ 18 

1. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub prawna bez względu na 
jej miejsce zamieszkania i siedzibę w Kraju i zagranicą, która za swą zgodą 
zostanie przyjęta do Towarzystwa przez Zarząd za pomoc w realizacji jego 
celów. 
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2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez 
siebie wysokości. 

 
§ 19 

Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego ani 
głosu stanowiącego. 
 
 

Rozdział IV 
WŁADZE TOWARZYSTWA  

 
 

§ 20 
1. Władzami Towarzystwa są: 
 
a) Walne Zebranie. 
b) Zarząd. 
c) Komisja Rewizyjna. 
 
Kadencja władz trwa 3 lata. 
 

§ 21 
W przypadku ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji, władzom tym 
przysługuje prawo uzupełnienia składu do wysokości ½ składu pochodzącego z 
wyboru. 
 

§ 22 
1. Walne Zebranie jest najwyŜszą władzą Towarzystwa, uprawnioną do 

podejmowania uchwał we wszystkich sprawach, a w szczególności: 
 
a) wyboru Zarządu, 
b) przyjmowania sprawozdań, 
c) udzielania absolutorium Zarządowi, 
d) wyboru Komisji Rewizyjnej, 
e) uchwalenia wytycznych programowych, 
f) wprowadzenia zmian w statucie oraz rozwiązanie stowarzyszenia. 
 
2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne 

Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebrania mogą 
być zwoływane przez Zarząd w kaŜdym czasie z własnej inicjatywy lub na 
pisemne Ŝądanie Komisji Rewizyjnej, bądź 1/3 członków uprawnionych do 
głosowania. 
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3. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym 

terminie przy obecności połowy członków, zaś w drugim terminie bez 
względu na liczbę obecnych. 

 
4. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków i 

Komisję Rewizyjną co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem z 
podaniem porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne 
Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania Ŝądania. 

 
§ 23 

1. Zarząd liczy od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Walne 
Zebranie wybiera: Prezesa Zarządu,  Wiceprezesa i Skarbnika. 

 
2. Zarząd kieruje bieŜącą pracą Towarzystwa i odpowiada za swą działalność 

przed Walnym Zebraniem. 
 
3. Do zakresu działania Zarządu naleŜy: 
 
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 
b) zwoływanie Walnych Zebrań, 
c) wykonywanie uchwał i wytycznych Walnych Zebrań, 
d) ustalanie sposobów pozyskiwania środków finansowych oraz ustalanie 

składek członkowskich, 
e) zarządzanie majątkiem Towarzystwa, 
f) powoływanie i odwoływanie pracowników biura oraz uchwalanie jego 

organizacji i funkcjonowania, 
g) powoływanie komisji problemowych, zespołów i sekcji i uchwalanie ich 

organizacji i zasad funkcjonowania, 
h) składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych. 
 

§ 24 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niŜ 

raz na kwartał. Posiedzenie te zwołuje Prezes i im przewodniczy. 
W zastępstwie Prezesa jego funkcje wykonuje  Wiceprezes. 

2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje w drodze uchwały. 
 
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 2 członków Zarządu. W razie równej liczby głosów przewaŜa głos 
przewodniczącego. 
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4. Wszelkie pisma Zarządu podpisuje Prezes, a w jego zastępstwie Wiceprezes. 

W sprawach zarządzania majątkiem, a w szczególności zobowiązań 
majątkowych wymagany jest podpis Prezesa, a w jego zastępstwie 
Wiceprezesa i Skarbnika łącznie. 

 
§ 25 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne 
Zebranie na okres kadencji. Członkowie wybierają spośród siebie 
przewodniczącego i zastępcę. 

 
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa. Ma ona 

prawo przeprowadzania kontroli w kaŜdym, ustalonym przez siebie czasie, a 
zobowiązana jest uczynić to raz w roku oraz przed kaŜdym Walnym 
Zebraniem. Opinię swoją Komisja Rewizyjna składa na piśmie z wnioskiem w 
sprawie absolutorium dla Zarządu. 

 
2. Funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez 

Walne Zebranie. 
 
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. W 

razie równości głosów, decydujący jest głos przewodniczącego. 
 
 

Rozdział V 
MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

 
 

§ 26 
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 
2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, 

spadków, zapisów, dotacji, dochodów z majątków, z ofiarności publicznej 
oraz dochodów z własnej działalności, a zwłaszcza działalności gospodarczej. 

 
3. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dozwolonym 

stowarzyszeniom. 
 
4. Dochód z działalności Towarzystwa słuŜy realizacji celów statutowych i nie 

moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków. 
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Rozdział VI 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
 

§ 27 
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa moŜe nastąpić na mocy uchwały 
Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania większością 2/3 głosów w 
obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania. Postępowanie 
likwidacyjne przeprowadza Zarząd Towarzystwa . 
 

§ 28  
W razie likwidacji Towarzystwa majątek jego przeznacza się na rzecz parafii 
Miłosierdzia BoŜego w Warszawie. 


