S T A T U T

§1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę Jazz Poznań w Poznaniu w dalszych postanowieniach statutu
zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem SJP.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
2. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe. Terenowe jednostki organizacyjne
posiadają osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz
niniejszego statutu.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§7
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie nie działa wyłącznie na rzecz swoich członków.
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§8
Celami Stowarzyszenia są:
1) propagowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć kulturowych związanych z promocją muzyki jazzowej oraz gatunków pokrewnych. Pod pojęciem muzyki jazzowej
rozumiane są wszystkie style jazzu od jego powstania, aż do gatunków interdyscyplinarnych
zawierających elementy improwizacji włącznie,
2) inicjowanie i wspieranie działań lokalnych artystów młodzieżowych, także tych niezwiązanych tematycznie z muzyką jazzową, ale mających na celu rozwój artystyczny lokalnej
społeczności,
3) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty i kultury wśród osób i dzieci
mających do niej utrudniony dostęp.
§9
Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1) inicjowanie i organizowanie prelekcji, konkursów, przesłuchań muzycznych, wystaw, pokazów
i przeglądów filmowych oraz koncertów i innych imprez związanych z problematyką muzyki
jazzowej, wydawanie biuletynu Stowarzyszenia, informatorów muzycznych, folderów, plakatów i
innych periodycznych i nieperiodycznych publikacji popularyzujących muzykę jazzową,
2) współpracę z zainteresowanymi w/w działalnością instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi, a także podmiotami gospodarczymi i osobami prawnymi,
3) inspirowanie artystyczne oraz doskonalenie kwalifikacji muzyków i autorów tworzących i wykonujących muzykę jazzową,
4) kontakty z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami w kraju i zagranicą, a w szczególności członkostwo w innych organizacjach o podobnym charakterze,
5) organizowanie wyjazdów za granicę oraz zapraszania i organizowania przyjazdu zagranicznych przedstawicieli muzyki jazzowej, prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów w zakresie
muzyki jazzowej i gatunków pokrewnych
6) prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowo-rekreacyjnej,
7) wydawanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych
8) subsydiowanie i organizowanie imprez, wydawnictw i mediów branżowych,
9) powoływanie jednostek terenowych, komisji, zespołów oraz innych organizacyjnych form
działania niezbędnych do wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia w tym jednostek
terenowych posiadających osobowość prawną,
10) nadawanie certyfikatu Stowarzyszenia Jazz Poznań zwanego dalej certyfikatem SJP,
którego nazwa i wzór zostanie zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia,
11) powoływanie i uczestniczenie w fundacjach,
12) wszelkie inne działania służące promocji muzyki jazzowej,
13) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
14) fundowanie stypendiów,
15) finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach
lub modernizacjach placówek oświatowych, kulturalnych lub placówek pomocy społecznej
16) zakupy sprzętu niezbędnego do realizacji działalności statutowej.
§10
1. Stowarzyszenie będzie prowadziło nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
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2) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
3) 58.11.Z - Wydawanie książek,
4) 58.13.Z - Wydawanie gazet,
5) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
6) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
7) 92.34.Z - Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Stowarzyszenie będzie prowadziło odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
2) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganamii targowiskami,
3) 58.11.Z - Wydawanie książek,
4) 58.13.Z - Wydawanie gazet,
5) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
6) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
7) 92.34.Z - Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową, na
ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
1) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
2) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
3) 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi,
4) 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
5) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
6) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
7) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
8) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi,
9)59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
10) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
11) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
12) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
13) 74.20.Z - Działalność fotograficzna,
14) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
15) 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
16) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
17) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
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18) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
19) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
20) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
21) 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza,
22) 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,
23) 92.31.E - Działalność galerii i salonów wystawienniczych,
24) 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (w tym strojenie
fortepianów i pianin).
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12
Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która pragnie wnieść swój wkład
pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację członkowską, opłaci wpisowe i bieżące składki oraz zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec niemający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która dla poparcia
działalności Stowarzyszenia, zadeklaruje wsparcie finansowe lub też stałą czy doraźną pomoc
o dowolnym charakterze dla realizacji celów statutowych i działań bieżących Stowarzyszenia,
złoży pisemną deklarację oraz zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd.
4. Członkostwo honorowe może być nadane w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia każdej osobie fizycznej decyzją Zarządu, podjętą z inicjatywy 15 członków Stowarzyszenia
lub inicjatywy samego Zarządu.
§14
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo :
a) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
b) korzystać z opieki, pomocy i innych świadczeń Stowarzyszenia,
c) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, sympozjach, szkoleniach, stypendiach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których mają zapadać
decyzje dotyczące ich działalności lub postępowania,
e) występować do władz Stowarzyszenia z wnioskami i skargami, inicjatywą uchwałodawczą,
f) krytykować i dokonywać oceny działalności wszystkich organów na forum wewnątrzorganizacyjnym.
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§15
1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
a) uiszczania składek członkowskich,
b) pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
c) przestrzegania statutu i innych aktów organów Stowarzyszenia oraz zasad etycznych
obowiązujących w danej organizacji,
d) czynnego popierania celów Stowarzyszenia,
e) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia, zebraniach, konferencjach, sympozjach.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
§16
1. Członkostwo ustaje przez :
a) dobrowolne ustąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie do Zarządu,
po uprzednim złożeniu pełnionych funkcji, jeśli są one pełnione przez ustępującego,
b) usunięcie uchwałą Zarządu,
c) śmierć członka,
d) ubezwłasnowolnienie członka,
e) utratę osobowości prawnej przez członka,
f) §16 ust. 1. lit. b) nie stosuje się do członkostwa określonego w §35 ust. 2.
2. Zarząd może usunąć ze Stowarzyszenia członków, którzy:
a) zachowują się w sposób niegodny członka Stowarzyszenia lub działają na jego szkodę lub,
b) uporczywie lub w rażący sposób nie wywiązują się z obowiązków członka Stowarzyszenia
określonych w Statucie lub,
c) zalegają z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 rok lub,
d) zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.
3. Członkowi wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Komisji Rewizyjnej w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia mu uchwały.
4. Do czasu upływu terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, a jeżeli przed jego
upływem wniesiono odwołanie - do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Rewizyjną członek jest
jedynie zawieszony w swych prawach.
§17
1. Zarząd może zawiesić w prawach członka, który:
a) spełnia którykolwiek z warunków określonych w §16 ust. 2, z tym, że termin, o którym mowa
w punkcie c) wynosi 3 miesiące lub
b) długotrwale przebywa za granicą lub
c) pełni określoną funkcję publiczną lub sprawuje urząd, jeśli koliduje to z członkostwem w Stowarzyszeniu.
2. Zawieszenie w prawach członka nie stoi na przeszkodzie późniejszemu jego wykluczeniu,
o ilespełnione są warunki określone w §16 ust. 2.
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3. Członkowi zawieszonemu w prawach przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji
Rewizyjnej w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia mu uchwały.
§18
1. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela,
który powinien być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 20
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 21
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia jak również każdemu członkowi organów reprezentacji
Stowarzyszenia w szczególności członkom Zarządu Stowarzyszenia oraz Członkom Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje jeden głos, chyba że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 23
1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia co
najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek
nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską,
zawiadomienie może być wysłane członkowi Stowarzyszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz
szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu Stowarzyszenia należy
wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
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§ 24
Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek co najmniej jednej
dziesiątej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz na pisemny wniosek co
najmniej dwóch członków Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.
§ 25
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia. Głosowanie jest jawne.
2. W przypadku niespełnienia przesłanki obecności określonej w § 25 ust. 1 Zarząd Stowarzyszenia bądź też jedna dziesiąta członków Stowarzyszenia wyznacza drugi termin Walnego
Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zwołanego w drugim terminie zapadają
zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmiana statutu,
c) udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie budżetu,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego
władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§ 27
1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych, a także udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia bądź też dwóch członków
Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.
3. Do zatwierdzania pism i dokumentów oraz powzięcia zobowiązań przekraczających kwotę
50.000 zł wymagana jest akceptacja co najmniej dwóch członków zarządu Stowarzyszenia
działających łącznie wraz z czterema członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
4. Uchwała w sprawach określonych w § 27 ust. 3 zapada bezwzględną większością głosów
przy udziale przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 28
1. Zarząd składa się z pięciu członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Sekretarza i
Skarbnika.
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2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§ 29
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście
z głosem doradczym.
§ 30
Do kompetencji Zarządu należy:
a) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,
b) realizacja celów Stowarzyszenia,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
i) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
j) przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 31
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
§ 32
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
§ 34
Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne
Zgromadzenie.
§ 35
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
§ 36
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
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b) z darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności statutowej,
d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
e) dotacji i ofiarności publicznej,
f) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 37
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 38
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§39
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§40
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
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