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STATUT 
Stowarzyszenia Chór Żydowski „Clil” 

 
uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 23 sierpnia 2014 r. 

 
 

I. Przepisy ogólne 
 

§1 
Stowarzyszenie Chór Żydowski „Clil”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym 
i trwałym zrzeszeniem, posiadającym osobowość prawną. 
 

§2 
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu. 
 

§3 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu realizowania swych 

celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 
 

§4 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może 
zatrudniać pracowników. 

§5 
Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania 
nie są sprzeczne w celami Stowarzyszenia. 

§6 
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią i może używać odznaki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

II. Cele i sposoby realizacji 
 

§7 
Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

a) upowszechnianie muzyki żydowskiej i propagowanie śpiewu jako formy dialogu kultur, 
b) podtrzymywanie tradycji wielokulturowości oraz promowanie kultury mniejszości żydowskiej, 
c) edukacja w zakresie kultury i historii mniejszości żydowskiej. 

 
§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
a) koncerty, wystawy, spektakle teatralne i inne wydarzenia kulturalne, kształcenie muzyczne 

i poznawanie muzyki żydowskiej, udział w uroczystościach religijnych, 
b) organizowanie obozów, szkoleń, odczytów, konferencji oraz innych imprez związanych z muzyką 

i kulturą żydowską, 
c) nagrywanie, wydawanie i sprzedaż własnych nagrań muzycznych, 
d) wydawanie ulotek, czasopism, biuletynów oraz innych materiałów pomocnych w realizowaniu celów 

i działalności Stowarzyszenia. 
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III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§9 

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 
 

§10 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz małoletni w wieku od 16 do 18 lat, pragnąca przyczynić się do 
realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo zwyczajne nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia 
i przyjęciu jej przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przyczynia się do rozwoju 
Stowarzyszenia i uznaje cele zawarte w statucie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego 
przedstawiciela. O przyznaniu członkostwa wspierającego decyduje Zarząd. 

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna wybitnie zasłużona w działaniach zgodnych w celami 
Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co 
najmniej 30% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 
§11 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
a) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, korzystać z jego środków i urządzeń na zasadach 

ustalonych przez Zarząd, 
b) brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, 
c) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia mają członkowie posiadający pełną zdolność do 
czynności prawnych. 

3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo określone w ust. 1 lit. a) i mogą brać udział w Walnym 
Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

 
§12 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani: 
a) brać aktywny udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, propagować je i popierać, 
b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
c) regularnie opłacać składki członkowskie. 

2. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązki określone powyżej, z wyjątkiem obowiązku 
opłacania składek członkowskich. Członkowie wspierający obowiązani są do wywiązywania się 
z deklarowanej wobec Stowarzyszenia pomocy. 
 

§13 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 
b) skreślenia z listy członków, 
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia, 
d) śmierci członka lub ustania bytu prawnego członka będącego osobą prawną. 

2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nieusprawiedliwionego nieopłacania składek 
członkowskich przez okres roku, po uprzednim upomnieniu. 

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku rażącego nieprzestrzegania Statutu lub 
uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub stojącego w jaskrawej 
sprzeczności z jego celami. 

4. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, podając przyczynę swojej 
decyzji. Od decyzji Zarządu służy prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub skreśleniu.  

5. Członka honorowego może wykluczyć Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 
30 % członków zwyczajnych. 
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IV. Władze Stowarzyszenia 
 

§14 
1. Organami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków 
b) Zarząd 
c) Komisja Rewizyjna  

2. Członkowie władz Stowarzyszenia nie mogą być przez nie zatrudniani i nie mogą pobierać 
wynagrodzenia na jakiejkolwiek podstawie prawnej z tytułu pełnienia funkcji we władzach 
Stowarzyszenia. 

 
Walne Zebranie Członków 

 
§15 

1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. W Walnym Zebraniu biorą udział 

a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, 
b) z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście. 

4. Walne Zebranie uchwala swój regulamin. 
 

§16 
1. Zarząd zawiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego 

Zebrania, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem. 
2. Jeżeli porządkiem obrad objęta jest zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia, do zawiadomienia 

dołącza się projekty odpowiednich uchwał. 
 

§17 
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na dwa lata. 
2. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania w wymaganym terminie, Komisja Rewizyjna ma 

prawo zwołać zwyczajne Walne Zebranie. Postanowienia §16 stosuje się odpowiednio. 
3. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zebrania powinno być udzielenie lub odmowa udzielenia 

absolutorium członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybór członków tych władz na 
następną kadencję. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w razie potrzeby Zarząd 
a) z własnej inicjatywy 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie przez nią zaproponowanym 
c) na pisemny wniosek co najmniej 30% członków zwyczajnych, w terminie do 60 dni od daty złożenia 

wniosku. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane. 

Nie dotyczy to rozpatrywania spraw członkowskich. 
 

§18 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie bądź 

odmowa udzielenia absolutorium członkom tych władz, 
c) nadawanie i odbieranie godności członka honorowego, 
d) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia, 
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określenie sposobu jego likwidacji oraz 

przeznaczenia jego majątku, 
f) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania, 
g) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych lub 

międzynarodowych, 
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach przedstawionych do dyskusji przez uczestników 

Walnego Zebrania. 
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§19 
1. Prowadzącego Walne Zebranie wybierają obecni na nim członkowie zwyczajni. 
2. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół. Osobę protokolanta wyznacza prowadzący Walne 

Zebranie. 
 

§20 
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności: 

a) w pierwszym terminie, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, 
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut po upływie pierwszego terminu, bez 

względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych. 
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz Stowarzyszenia oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków władz Stowarzyszenia, jak również w sprawach osobowych. Poza tym 
należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z członków zwyczajnych obecnych na 
Walnym Zebraniu. 

3. Członek zwyczajny nieobecny na Walnym Zebraniu może być wybrany do władz Stowarzyszenia, jeżeli 
uprzednio wyrazi na piśmie zgodę na kandydowanie. 

 
Zarząd 

 
§21 

1. Zarząd jest organem prowadzącym sprawy Stowarzyszenia i reprezentującym je. 
2. Zarząd składa się z trzech do sześciu członków, wybieranych przez Walne Zebranie na okres wspólnej 

kadencji. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie. 
 

§22 
1. Zarząd wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i powierza swoim 

członkom odpowiedzialność za określone dziedziny pracy Stowarzyszenia. 
2. Jeżeli skład osobowy Zarządu zmniejszy się w trakcie kadencji, Zarząd może dokooptować do swego 

grona nowych członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba kooptowanych 
członków nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadkach zmniejszenia 
się stanu osobowego Zarządu poniżej statutowego minimum Zarząd obowiązany jest niezwłocznie 
dokonać kooptacji. 

3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania, 
wybierającego członków Zarządu na następną kadencję. 

4. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Walne Zebranie. 
5. Zarząd może uchwalić swój regulamin. 
 

§23 
Do kompetencji Zarządu należy: 

a) prowadzenie spraw Stowarzyszenia, 
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
d) opracowywanie planów działania Stowarzyszenia, 
e) uchwalanie szczegółowych regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu, zgodnych z przepisami 

prawa i niniejszym Statutem, 
f) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
g) powoływanie komisji pracujących nad zadaniami zleconymi przez Zarząd, w skład których mogą 

wchodzić osoby spoza Zarządu, 
h) opracowywanie corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań 

finansowych. 
§24 

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu 
zwołuje Przewodniczący lub dwóch członków Zarządu. 

2. Zwołujący zawiadamiają wszystkich członków Zarządu o terminie, miejscu i proponowanym porządku 
obrad posiedzenia, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem. W wyjątkowych sytuacjach termin 
ten może być skrócony do 3 dni. 

3. Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu każdorazowo wybierają prowadzącego posiedzenie 
i protokolanta. 
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4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 
Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie. Postanowienia §20 ust. 2 
stosuje się odpowiednio. 

5. Zarząd może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy 
członkowie Zarządu są obecni i wyrażą na to zgodę. 

 
§25 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu w głosem doradczym. 
2. Zarząd może zaprosić do udziału w posiedzeniu z głosem doradczym inne osoby, spośród członków 

Stowarzyszenia lub spoza ich grona. 
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 otrzymują zawiadomienia, o których mowa w §24 ust. 2. 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§26 
1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu organem kontroli, który sprawuje 

stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres wspólnej 

kadencji. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Nie mogą też być skazani 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 
§27 

1. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. 
2. Jeżeli skład osobowy Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w trakcie kadencji, Komisja Rewizyjna 

niezwłocznie dokooptuje do swego grona nowych członków spośród członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 

3. Postanowienia §22 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. 
 

§28 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia, 
b) ocena sprawozdań, o których mowa w §23 lit. h) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, 

jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zebraniu corocznych pisemnych 
sprawozdania z wyników tej oceny, 

c) występowanie z wnioskami o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom 
ustępującego Zarządu, 

d) rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. 
 

§29 
1. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący. 
2. Przewodniczący zawiadamia wszystkich członków Komisji Rewizyjnej o terminie, miejscu 

i proponowanym porządku obrad posiedzenia, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu każdorazowo wybierają prowadzącego 

posiedzenie i protokolanta. 
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch 

członków Komisji Rewizyjnej. Postanowienia §20 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
 

V. Majątek Stowarzyszenia 
 

§33 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe 

i niemajątkowe. 
2. Majątek Stowarzyszenia może być używany wyłącznie na realizację zadań statutowych. 

W szczególności zabrania się: 
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a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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, 
z pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”; 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji; 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

3. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: 
a) składki członkowskie, 
b) świadczenia materialne członków wspierających, 
c) dochody z majątku, 
d) darowizny, dotacje, granty i subwencje, 
e) zapisy i spadki, z zastrzeżeniem ust. 4, 
f) dochody z ofiarności publicznej, 
g) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, 
że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 
§34 

1. Wysokość składek członkowskich określa Zarząd. 
2. Składki członkowskie płatne są kwartalnie. 
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd, na pisemny wniosek członka, może go zwolnić z opłacania 

składek członkowskich przez czas określony. 
§35 

Stowarzyszenie ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych. Decyzję o podjęciu i zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd. 
 

§36 
1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia jest upoważnionych dwóch 

członków Zarządu działających łącznie. 
2. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane 

wobec jednego członka Zarządu. 
 

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§37 
1. Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów 

w obecności: 
a) w pierwszym terminie, co najmniej ¾ ogólnej liczby członków zwyczajnych, 
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut po upływie pierwszego terminu, 

co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. 
2. Sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia określa uchwała Walnego 

Zebrania o rozwiązaniu. 
 

VII. Postanowienia końcowe 
 

§38 
Okresy dwuletnie, o których mowa w §17 ust. 1 liczy się od dnia uchwalenia niniejszego Statutu. 
 


