
UCHWAŁANR8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PSJ

z dfia Ż4 kwietnia 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CzłoŃów PsJ uchwala co następuje;

Ą 1'

Nadzuryczajne Walne Zgromadzenia CzłoŃów PsJ zatwieldza statut PSJ w brzmieniu

STATUT
POLSK]EGO STOWARZYSZENIA JAZZOWEGO

uchwalony na Nadz*Tczajnym wa]nyń Zgromadzeniu czlonkóY PsJ
w dniu 24 kwietnia 2017 rok!'

RozDzIAŁ I
Nazwa, telen działanił, siedziba wladz i charakter prawny stowafzyszenia'

{1

stot\'ar.'\'sŻenlc Dod Da7\ą ''Polskle Stowarą szenie l:rzzo'łc'" zr'ane dale] t\ slrocle ''PsJ'" jest

i'ł-"";;;;i;'apoirL.t .u'yla* 1u')o*1cb oraŻ publicvnó$' ortsanlŻaloro\| l animaloróu

ifi:il"i':;;;'.l.b*..pr.'"o".J" W kontaktach mledz'narodo\ych PsJ moŻe po'fuglrłac slę

nazvą ,,Pohsh Jazz Assoclatlon"

Ą2

Terenenr działania PSJ ']est obszar RŻ€cz}pospoLtiJ Po]sklej' a uedzlbą $ladz mmslo warsz^wa' DIa

;j'i'*Ji;;_ló* ;'';}'ch PSJ mozlę &iJac na tercnię irmych państi\' z poszanowaniem

tamtejsz€go pra$a'

6l
PsJ |esl zafeięql rowanc \Ą Sądzic ReJonow}fl dla il'ę Wal saw' ' Dzlala na podqlau ie

oi;il"r^'.'ó;';;;o ń*.4rźn,*ńo'- prlepiso\ o dŻiala]noscl poż}alu publlcznego i o

wolontańicie; i z tego t}tufu posiada osobowość pm$'ną'

$4
pslmozcDo\\oh\\acoddznh PSJjalo telenorłj1edlostki organlz'ccy;ne niepodl-egajace osobnemu

*p';;l; ,"J.ł* Czlonkorrle oddulalórł poŻo)LaJa c/lonlamt PSJ rłg zasad czlookotłslrła

obowiązuj ących v PSJ'

$s

PsJ może być członkiem kajowych i 7-agraficzn1ch orgalizac1i o podobnym zi]<ręsie dzialań'

ó6

l Ps'l uŻv\\a olec7ęci okąglei znaplsęm u oloku ''PolslIe slo\ł1rrĄszenle Jazlo\Ąe"' z naplsem

;.a.;dh'l"'";; * wu'L"'e".jur 
'o''"';cz 

plcczęcl podfużne| zna1$ą l adrcsęm

!' ćoat.' psl ierL 5Ątlzo$ana rrąbla z hlers'rni PsJ codloPSJ podlętsa ochronle pra\\rTe|

$7



PSJ oprera swą dzała]nośc na pmc} spolecznej ogófu członków' Do prc\ładzenia s\{oich spmw PsJ

,io'.'ruńan'ua pra.o*,Lólu. w t1m rorunle' sposród '\olch członLó\ '' ROZDZIALII
cete i środki działania PsJ

$8

Celcm PSJ tesl
iś]ńpńJ *''vto-, 

"rganizatorów 
oraz pubt'!'.t9l *J''ją'):h :'!I1'-:T^l",-"::f''qlu

Li"i"iul "" 
,".i. *' r".i,,, ,on n 

"go 'oz*oju 'uzt 
ki1a'"o"ej ijct pozrc'jl u polsklęj hllfurzc

) Ponieranre l uoo\\szechr]]anle l!\orczo5cl muŻ}czDeJ oraŻ dbai]e oJcJ nalez\'l} poziom aĄst\'cz]}''

I nti"n'. n 
",'.)n. ' 

tuwodowe I'r'rat'fikacjc s$oich czlonlo\ '

ą iń*o*unia .aulo.' iDe] opleki nad amalorsklm ruchem Jazzo\ ym

: oroanizolłanie roznrch form pomoc! Lole''e0sl'lej

;;::;#;;;;;;; 
".r,'""i 

i""'*ył' ̂
"odór^1ch 

l 'polecmrch 
lnlśreso\Ą czIonLou PST'

; ;Ypol"u#;;,;;l.Jio"u"iu i'or'rl l' r'"truralrre1 'l Pol'cc lr Zclresic spńw zwiaŻan\ cb 7

muz\ką jazzo$ą l gaiunkami pokrewnrł'm'

$e
p\ l reaLr.'ule 5$o|ę cele prlę7
i 
"śffi;;;;;;;|ionkost* a osób. które \łnoszą szczcgólnie twórczy wkład swolą

ilil,"nic;.a'i;;ą *"L"'"ą' p"uLi.y'q'"zną olganizatorsĘ itp'_w rozwój nuzlki ja,zowej i

ś.oalowiska j a22owego '

i. w.pi'il"i1ił-i. 
'_.ł"azami 

pairstworł1'mi, inst}tucjami' oryanizacjami społecznymi dla rozwoju i

popularyzacji muZ\kl JaŻ70\Ą cJ

|l in,.'ó*-,a 
' 
or*-irowanie na tcręnie calego kr'ju koncęńót{' fesń$ali' konLursóru o 7aslcgu

;.';;;i;';';g;i;;p"l.Li. i ' i.a'you'odo* ' 
m or'? lnn)ch lmpręz muz\ca]\ch o cha'a]<1el/e

lazzowrm i p'anurłorl pokcun)ch'
,i*ńr"*J.ii"*""'' 

'.iłabn 
iońej lub tłyodlębruone] dia]alnoścl tsospodarczei zgodnic 1 _ ^"

oto*ią^ią.r- prn*a.. i, celu rrzrsklranIa srodko\Ą matcnaln\cb do rcallz3cJl zadan slalutot\lcn'

;' ir;;lil;;'iŃ"- iSJ wszecństlonnej pomocy Ń ich działalności arry-srycznej i zawodo'i\ei'

; il;;h-; ;ł;"k". Stowarz1szenia pomocy w zakresie spraw socjaln}ch' 'ił'Ęm prcwadzcnie

rłvodrebnronrch fundusą \\spomagqąc\ch I pomoco\\\ch

; Hil';;j;;';;;., .ioi.nio'"'.1 poa"*zacc1 k*a!ifiLacjc zalodo$e czlon-ko\Ą PsJ

;. 
'o;;;;;;il".'*aów 

edułacynyih dla amat'orsklęgo fuchu muz} cŻnego o chamkerze

ICZZOWVm.'ńinuni-*uoi" 
' 
p'owadŻenlę o1\\aĄch łlubów zc stałą działalnością muzyczno-ańystyczĘ'

;."d;;J;;l;;;il;nlł.i *1au*n'"ej l lonogaEczne1' a 'ł szczęgólnośc' \\ }da\\al.,c c/asop'\llL

n*r""'o*. *i".*"i"io* muzycznyctr' folaero*]pLałatou, pĘ'"'t' kaset' \łlłłn lntemetowych itp'

l l ' Inicio*,anie i popieranie badań związan1'ch z histońą i roz\ło]em Jazal' olganŻowanle

seminariólv' prelekcji, spotkan dyskus}inych Ę'
12. Uczestnictrvo N firndacjach
il p.a"i.n*tnle inłvch d7iatan mogąc1'ch sluz}c reallzacii 5lŹfuto\Wch celorł PSJ

i; 'I'".il;;i;;;"p';;'. ń,n'*ń;ęaą**ódowej w zalaesię zawodo*Tłn' oraz wspóhracy z

olganiŻacjami jazŻo$}'rni za granicą

s l0
1' Dla realizacji celów statutowych Storł'arz}szen L możc pro$adzlc odrębrtre odplatną i nieodpłatną

dzialatnosc PoAtku Publ iczrego
iśi":*"ii'";" '"Llłie o 

jplatną lub ńeodp]abą działalność pożrtku publicznego u' zakresie

następuj ących zadań publicznych:
l 
' 
ńtrun. srtuti. ochron\ dóbl L'ulfury 

' 
rrad} cJi:

,l ;;il;;;;;,"'ń;ił "u'op'J'(i"l 
o'n) io".'u.:cnla Lonlakó$'l \Ą'połprac\ ln'edŻy

spo]ecŻenstwami;
3l nauh. śd l'acIl. ossrat) I u\cho\Ąanla'



4) dŻiałalności wspomagającej technicznie, szkolenioivo' informacyjnie lub finansowo orga'ruzacJc

nozarzadowc oraz podmioty prarła:

ffi:affiffi;Jj;Jl'_#óJo*.j, p'.Ęgno'''ania polskości o.az rozw'oju świadomości narodowej'

obrrłatęlskęi i kulfurouej:
oi'oo.o., .pola.'n"i' * ry- po.o"1 lodŻinom i osobom w irudnej s}'fuac]l życlowc] oraz

,r1-ro*or*-'n ar* nch lodŻln t o"ob - dot}czv srodowl5l'a jazz o$ cgo '

RozDzIAŁIIr
Członkorvie i ich prawa i obowiązki

6tl
CZlonlanx zrł\czain\ mi PsJ mogą b)c pcłnolelru ob'łlatcle R P q ta/'u1ac} sle nJlez\'T\ ml

i;;i'i;il;;i;;;;;obkiem ur Łiędzine r * orc/o;cl jalzo$ ej' oraz osob}'za.tulonę dla rol\ĄoiLl

il;lii'uJJo" 
"':";"ńj;". 

.ic .,.^goln}* ao'.obt lim 'ł 
zbogaca1ac1'm ro7\^ óJ muz\ k i jazzo\Ą eJ I

jr"a"*,'.i" 
'-r.".'" 

Cjonkaml PSJ mogi b}c lakie o'obv nlepoŚladcjace ob}Ą\alclsr\\a polsLicgo'

" 'l" " ."';' ńr"r'ń *.fuzr l1 slę szczegótnle dla polslicgo stodo$ lska JaŻŻo\ego

sr2
cźonkowic PsJ dzielą się na:

l/ honorc$}ch
2/ zwyczain'-ch
3/ wspierających

sl3
członkiem z'iłfczajnym psJ moŹe zosiać kazd} ' io zlozeniutek]araqi cdonkowskie1 oraz wykazaniu

#;il;;;'k#;;" polskiego środorłiska jaŻŻo!!cgo' Dec)'zJę o prąjęclu pode-jmuj€ Zarąd '

oeJy"]a odmo*łra \łlmaga piseflnego uzasadnienia i jest ostateczna'

ól4
Goalność członka honolowego nadaje Walne Zgo:madzenię cŻlon]{ó\Ą PsJ !\ forne uchwaĘ osobom

szczególnie zasłużonym w &iedzinie rozwoju i popularyzacji jazzu'

615

1'Członkiem wspierającym możę zostać osoba prama 1ub fizyczna' zcintęreso\ra-r)a działalnością PsJ'

rleklarurac na rzecz PSJ s*'oją pomoc rzeczorlc lub EDanso\!a
j?i"',1'""" 

"ó".ał;ych 
prąjmule Za'ąd na podsra\Ąlę sL]adan\ch pi>cmnlch deLlaracji

$16

czło.lkowie PsJ mają następujące prarł'a:

l ' Członkowie zwyczajni i honorowi:
a/ mosa blac udziaL w prac€ch Ps],
ł ..i" ro''' 

'l"t ' "izelloch 
uprau'nten $) niLąąc}ch /e stafutu PsJ'

.' ńoią u.'.i''.rl 
" " 

waln} cń Zgromad7eniach CzIonłót\ PsJ z c'a nn'"m 
' 
blcm'"m pra\Ą em

i''ć)łlj"rvi*"oi"*3u"emu nie przyslugu1e cz1nn€ l bieme pfawo w}borcze' leże]ltvm członkiem

;..i;;;:;;'il";;;;a;; "'";" 
'fu';;' 

to dzraLa on rł PsJ prŻez poqo]u"' organ lub

umoco$an€go pIzedslawlclela

$17

CzloŃowic PSJ są zobowiązani do:

i or..iir'.*-'u po.*oru,eń statunr re$lamr'ou r uchual rrlad'' PSJ:

2 akt!\neAo udzlafu .ł recllzac1r celó'rł PSJ:

: ;;il;'".-*,iJ;;j',ipo-tiy.i" ,poI"',n'go' l!!Za|ęrmego pos7anot\ania l eD ki za\\ odo\el:



4 rcsulam€qo oplacanE składek członLo\łskich i ilnych ślviadczeń finansowych w q-sokości

',ł"inn.i o'_'., wutn" zgornadŻęnie czlonkó\Ą Ps l' / \qJaŃem

"i-r."iJ" r'-o."-.ń. Lrorzy zT olnlenI sa od pIrcenia sklidek'

ii:;i;'fi; ;#;;ilił', nJiąu 
'*"l "r.łua 

*it"rialny w postaci pomocy rzeczowej lub

;i[.H;';#.;; #;oa..u*i. "-"ó ^*i"r'ej 
z PsJ rcpręzentowanymprzez Zarząd '

$18

1' Członkostwo PsJ ustaje na skutek]

a/ śmierci;
il j"i."ńr""g. 

-"'upienia czlonka zgłoszonego na piśmie Zarządowi PsJ:

cr skre:lenra Przez Zarzed :' 
- 

" ""'""a'ii.*"ł"g" "anlęchanla 
hnórczości muzycznei, publicyst}'czne] lub dzialalnośc1

^^".,,'r^,<tier t r1zledzrnic lazzu i muŻ\ki pokIe$ncl'

Til'l;:'il;;;;i;"i;;}.^ń}''h PSJ' kórą petnla funtc1q rłe lrlad'zach' leglĘmu;a sic

;:ń;;;; ;;;;r,"tęmrm stazem c'ttnkowskim lub uzyskali statl]s rencisty lub emeryta na

Dodsta\vle sioso\mych przeplsó\!/;*Tilffiil;;#r_ełu 
do 

^legło'ci '" 
opłacaniu składek członkowskich przez okręs dfuŻsz!'

niż dwa lata;
.l MLlucŻenra orzez 7arlad na podstat\le- :';:,fr#;J€;;;;;;ia Sidu Kolezeńskiego obejmującego rozstrzygnięcię w przedmiocic

wlkluczenia z PSJ,"';;;il;; **oku sądu Po\łszechnego oźekającego wobec czlonła śIodek kamy w postaci

oozbawrenta pmw pubhcznych lub zakazu

!'e;il;; i;;;.i;;;m,l ,li.n c,łonlo* PsJ prze? Żarzad prz\'fugulr prauo odrłolanll do

".'s_rir.r*o 
wł**o zglomadlenla czlonłow i'sJ Pra}o to plz\sługuJe rł zar\ir1m lennlnledrłoch

i:jffi;"i;.,'u;;;;;;;u oo*.oo.i"n'u o .r."śleniu i rea]Łowane jest złożenlęm.odwołania za

'ii'Ja'"i'i. ż".iJ""uJt'"uę otą.uią"ą 
'o'strzygnięcie 

\łniesionęgo sku1ecŻnie odwołania

ff;il;;;i""t;}ś ż.ąd o.i".".'a * po''łdku dziennln obrad najbliższcgo walnęgo

ź"""J1"" c'r"*ow PSJ Do dnia podjccia uch''!rl} odwoluJac! 'le 
kor'f sla / c7lonloqt'ua

Jbdpls uchr'aĘ o 5kręsleniu \\raz z u/asadnlcnlęm /ar4d PSJ dolecŻa za-u]telesol\anenu

czlonkow rr tcrmirue l4 dnr

; a;i;;;i .''kli'"^* z PsJ może do PSJ przystąpić ponownie po upł}'i'ie trzech lat od daty

upm*omocnicnra się uchl\'al} rł p'zedmiocle \'\ klucZenia'

śl9
członkost\ła honorowego pozbawja walne Zgromadzenie Członków PSJ'

ROZDZ1AŁ Iy
Wadze PSJ

Władzami PSJ są:

Wa]ne Zgromadzenie CzłoŃów PsJ'
zaftąd' Psl '

Komisja Rewizfina PSJ
sąd Koleżeński PsJ.

$21

t' lQdencia $.ry$kich \Ąladz PsJ rrwa 3Iata'

i ii''-ł,"^1 a" 
".i"a' 

ps] odb}. a;ą się w głosowaniu tajn}'m przy liczbie kandydatoĘ jakięj więlkość

i'"''i.* i,.*ń"-o 
"''L_.,]""śJ 

skiadu_danego organu przcwidzianą statutem' Listę kandydatów

Jn u;a.Jo ot*-u ot" rere r zaml La osobr pruewodJlc/'ca obmdom 
-

J Cztonł"o'ł ic ps t mogą b\ c \!f brani tylko do Jednego org'nu \\ la(lz\ slo\\arzvslenla

,l' Czlonkorvic rvladz PśJ peł'ią swe fi;r*cje spolecznie'



5 Członek Zarzą{u PSJ może olrŻymywać \Ą}nagrodzenie za cz}łmoscl rłlkon} rvane w związku z

*r'i"."_""l"i"' Umorr r; lr t'n zakresrc z cAołl'lem Zar,ąlu zarłrcra czlonek Koml'ii RewiZyJnej

l'.i-*l i 
"Ji-" 

l. 
_xo' 

i'ri n." 'ąl*j 
oL"ćlaJaccJ w\ soloqc \!Ą n'grodŻen ia.l c/as l n\ania

;;x:il;;;;;;;;. 'iJ.'ęc^. "t*ln 
zarzadu'nle moze przekrxcza( d\Ą uLJolnoscl

illi:Jl";ffi;ó;.n'u_'u-l'n.. or"iIon'go 
' 

o/ por/adŻęn icm Rad) Mlnlstro\ \ spra\ie

;;;i;;;;;'",."i*e" *.n"g.ód"n'n - oo" $ roku 
'a'ucfcta 

umo\\'l

6'CzłonkowiewładzPsJmogą$1stępowacoo,,rotkosaowpon'es'on\'ch\Ąz\\ją'.uzpelnioną
ilili*'u;';'"- '"L.;. 

iiń tosxo* oł'"sla Regulamin Zwrotu Kosztów prz'Yięty uchllałą

Żarądu Clorrnego PSJ
i u"ii*nIu *ł'i psl podejmowane są zwf klą \viększosclq gloso\Ą. przy obecności co na]mnte]

..t..* unrawnronrch. z Ża5tŻelenlęm spra\\' co do klółch siatul slano$l lnac7ęJ

!:';'' #:';"- #;il'"" 'lLJ" "r"a, 
ps:' 

'*rnicnion1ch 
rł $ '0 pk 2-4' u okresie kadcncli'

".",r.i 
."ai""ó o'.'rld''ianei lrczbl czlonło'ł dancgo órganu' Zarzad PsJ na \!nlo'el poloslahch

i;i;"i'.;''il;;; ;;;u u^pei'u 
'klud 

o *'L'u-''e o-'oby' U"upelnicnle donczr mrlsl ma]nlę |/]

"*i*.*" ".*i'a"'i'aj 
llczby czlonkóu' organu' osoby te 'i{ dan]m organię pcłnią swoją fi'mkcję

ilil"il dffil;ó;"t''uń p.'.' 
"ątriz_'"' 

Nadzrv'vczajne Walne Zgromadzenie Członków PsJ

u Drzedmiocle uzupelruenia skladu osoborłcpo oreanLl

; "s';):;;;;;.";ilgio.o*-i" or'"sLu 
'""guJańln 

obrad przv;er1 przez t'Ą alne /gromad''enle

Czlonkórv PSJ

\\ALNE zC Ro\4ADZEN l E cZŁo\KÓw

$22

l ' Naiwyższą władą PsJ j€st walne Zgromadzenic Członków PSJ

,' #"r";;;";;';" C'złonków PSimoze b1c z\!}'czajne lub nadz\\.}czajne ZgfomadŻenie

ż*.rainę)*ołl*anę icł cov4 |au przel Zźrląd PSj Zgomad/cDlc \adlw}'czaJDe moze b}c
'^:1il'll;'.;'i#'-;,il|ni" 

'1'"1",r*' 
z"|.-au PsJ Komislt Rcur'rinel PSJ rub na rrruosek I'5

iHl'":i;";"lTi;;;;';; ŃJ Ń';;.^"^Jne Walne /gromid.,cnlę ( zIonłorł PSJ obr.rduie nad

.ń;"io;' ilk "'];i;.iJo 
ł"ru"" 

' 
poa"1ń"Ję uchual} prle\ ldzlanc Porzadllem obrad'

ś23

Do LompślcncIi walncgo Zgromaduenra CzlonLó\Ą PSl nalcl\

i vr"i"i-."'-ł"-"'"i' ł'Jńków d'ratalnosci progfamowcj' meĄ/toĘl'nej i finansowej PSJ'

;. il.#;;j;;;6j;;;; sp'a''ozdan z d'iałalności Zarządu PSJ' Komis'ji Rewizyinej PSJ'

Sadu I'olcienslieco PSJ Radl Programo*ei PSJ

i**"a",*"'*i*l""o* iglo.'iny'r' * w"lne Zgronadzenic oraz wnleslon} ch ŚhlIcc7nie

odwołal.
4 Udzielmlę rbsolurorium ustcpującemu larządowl
ś' wtJi""L"to* z-ąa.' p.dy i.ogra-o*q, roms1r Rerłizy1nej r Sądrr KoLezenskiego'

o \.lrlawanie godno'cr czlonka honoro\\ego PS

7' Podęimowałe ucht\al rł spmrtie zmlal statufu i rol$iazanir PsJ

x Powóhrvalle komlsii probLemou1ch

9' Ustalanie \ł]'sokości skladki członkowskie.j'

ś24

l Wahę Żgomadzęnie c/lonlot\ PsJ $L1dneJeł do podc';mo*arua uch$d $ glanicach porzadku

;; .";";._r'#;;;"io " -uuao*,."i..ń *11lonrcń ru {rybieo.rcslonym u.$ )5 Porzadcł

l'u* j 

".')* 
"^*ńc 

p?l"go p,''ję"'u o no" c pu'lt'rl * iqks'osc la d\Ą óch l rzęc lch tslosó$

.2 i-J. z*o-na'.n,.'Czlo-nlo'ł PSJ podeimuji uch'i ah \t picrwsz\ m termln lc przr obecnosci co

;,'#;; ;:;;;.;;;ł ici'.Jonlo* ł''-a''zęna upm'ułllon'ch do gloso\\a a' w druAim

rci.irui - bcz 
"rględu 

na [iczbc obecnr ch

,'w"_l". ż^."*L""'. CztonLorł PSJ podejmuie uch$aĘ zwvkla bezrłzgledrrą *iqkszoścIa IloŚo\\

oddallch, ó lle Starur ruestano$llnaczei closó$ \ĄsuĄmulac}chnIe llcZ\ slę



o lermInre. mie|.cu i polzadku obrrd Wcbego luromadŻęnia czlonIóB PSJ Z"fzad PsJ /a$laddm'a

il.-.'iil;il; :ń..l,* ' 
'"'r' 'aó*ól\ 

PSJ co nainrn'e] n' l4 dni plzcd ZgromadŻenlem'

zARzĄD PsJ

626

l Najwyższą władzą \ł}'konawczą między wa] nytni Zgromadzenirmi CzLonLóu PSJ jest Zarząd PSJ'

) Tarz:tdPSJ ltcT\ do q osob

; eil ;; J; ;;'*''Jm posiedzeniu rłybiera ze swego grona Prczesa' dwóch wiceprezesów t

Sekcraiza Zarządu
4 Z'arzad PSJ Jbvwa srłę posiedzenia rue rzadzicj niż raz na trŻ}- mleslące'

5' Pncami Zarządu PSJ keruje PreŻes PsJ'

{27

Zarząd PSJ &iała na podstawie przyjętego przez śLebie regulaminu' koĄ określa zasadY uczęsmictwa

z głosem doradczym imych osób'

$28

l. Czlonła Zaiądu mozra odwołać \ł s!'fuacji:

u''ńz*'u o''"'.rlonl'n ZaJZadu re7'\ gnacji Ż pelnloncj funlcJl' 
'

r,'i *)"i' , 
"l^.r'" 

,aro*oLn1cb ut'airl mozlirłośc rł r konr uanlr swolch zad'rń'

cjiLrcłte,.ia z lisiy crIonLów PSJ lub \\}Ullc/enla z czlonkost\Ą''

al) na podsta$le prawomocnego orzeczerrra Sądu Koleżcnskiego lub pm\łomocnego wlrol:u Sądu

i'"*.i""ń"o' 'i p-*tępsti;o umyślne popeinlone na szkodi PSJ' bądz orzeka]qcego zakaz pelnienia

firnkcji w PSJ.

ś29
Do zadan i kompetencji Zarządu PsJ nalęźy]

l ReDreŻentowanie PsJ na zewnątlz'j i"#;*il;; ;;h;;łuin"giżg'o,nua'"'ia członków PsJ ola, \ł'iosków i zaleceń Gló\łne;

xomislr ń*rzvinei PSJ
i Ńła"ni" 

'oru"o'a- 
Walnemu Zgromadzenlu CZlonló$ PsI

4 u.noldŻElaDś Z oddzialami PsJ nxpodsEuie ś4{aruru
i ś",i'ua^"," o'-"" dŻlala]ności PSj lrr'pold''ialalic z Rade Plogpmosa PSJ

6 Ńrkonlwanie budzetow PSJ'
;. ;:,iilil*ln1;;;;;;' " 

.i."* "1ą*' 
rsJ Ż lłfłączeniem spraw pozosia'jących w kompetencji

Włlnego Zrrromadzenia Czlonkoq PSJ'
;'i"#.i":;;;;;i;' we wsą st*ictr sprawach nie ŻaŚrzcŹon'vch dla irrvch rłładz PSJ'

; '';;1;;;; 
;;stn,1o*r"o *,p'n*ucń p''1ęć. skreśteń i w1'kluczeń członków PsJ

lil p.riotvrłalic i od"olvwarue zarzadórł rłrodrebnionych funduq/ó\\

l1 PorłoĘ'lvanie i rozwiązr'wanie oddziałów PsJ'
iz p.*.tu*anie t odwol\ \\anle uę s\'ego grona Komlsjid/s odaa'Zen'
i; ;:ili*io; i ilŃ-"ł. 

'"ńo"_'l 

"o'g"*'acy jnr ch PSJ oraz zalr''śrdŻanle regulamlno\! lch

działania'
ia_o.1*lł.n'*i" i oa.oh'wanie osob!' kierulącc] dzialalnośclą gospodatcą prorładzoną przez PSJ

;;J il;;il; ń;;ą;1cl zat'łaay wtisn jrSJ, a ta}ze spra*owante naa'olu nadtą

działalnością
E'ii''iż.'i."^a"- zaruądu w składzie: Prczęs lub icęprczes oraz trzech członków'

Do kompętencj i Prezydium Zarządu na]ęży:
ł30



1 . wykonywanie zadń zaźąiu w okresie między posiedzeniami tego oĘanu' w sprawach

nlec1ęrpląc!ch zwloki
2 Skladanre sorarłozdan Zarądorłl'
i włorto*u''l" * qpra\!le W] dar}'o*aira Fundu'zu sutulo$ego

; iHfiffi;; ;;;i;]''.'" ń""lti"l i''y"r'' 
"praŃach 

nie zastrzeżonych dla innycb władz PsJ

KOMISJA REWZYJNA

6.11

1' Najłyższą władzą kontrolną PsJ w okesie mied4 Walnymi Zgromadzenlamr ( zlonków PSJ lcŚ

Komista Rc\!l/\'jm PSJ
;'H'lilńifi; 

'SJ 
składa się z 3 czlonków qvbierarrych przez Walnę Zgromadzenle

Członkó$ PsJ.
i''i<"".i.j" n"*-u* psJ w]'bien spoŚród swych członków pźęwodniczącego i zastępcę

przewodniczącego '

4 KomiŚia R€wizvina moze lozpatry'$'ac l wnioskowac w sprawach bieżącej i popŹedńej kadencji'

l"'.;';"5.;;; J;;''"v."glńl t.-"r*Żnego rozparrZenla lub uJa*nią się spmwf nle znane

wł"".' ż!'ornna'.niu I;b /lallchś innvch porłodou nlę brb lozpallZone

632

l Do zadań Komisii Rewiz]'in€j PsJ naleĄ p'"ci'o'n ad'cn 
' 

e co ną mJueJ IaŻ $ roku kontroii

;;;"ffi ililii;ś"t';śii;;;óai.y- 'wżględnlcnlem 
dzralalnoscl finrnso\Ą.o-gospoalarczej.

i'r"*s'_n_Ń"ł* psJ z;bowiązń je; do skł-ńnla sprawozdań zc s\Ąej dzlala]ności wa]nęmu

ź';;"#ifi;6;";i* pśll.t",i*;j *'io.r.. o udzielinie absolrtońum ustępującemu Zarządowi

PSJ,
i iio-isiu nel"ią1* PsJ lłf'stępuję do ZarŻądu PsJ z informacjami olaz wnioskami wyńkającymi z

ustalcń kontoli.
i"i."itv"a'"a''ń *"*isji Rewizyjnej PSJ ma pmwo bra! u'lział wę \łszystkich posiedz€niach

zrrzadu PSJ z ełosern doradcą\Ą11'

;'iT;'"i."ił;';;i;; ;|rawujc nadzór nad działalnością stowalzyszenia i zatwier'lua rocae

.p*".'-j-;" nń"."'e. do pizcdkladania koDch /obo\Ąiazan} ]est Zarzad

Ell
Szczegolorły za}res ilziałania itryb pośępoBandC1otnej Komis1r Re\1zMne] PsJ okeśla

regulamin.

Ś34

cŹoDkiem Komisji Rewiz nej nie może być:

i_"'i;;il;ł;, ; 
".o't'u 

ń'o"tują* ' "irn 
rł Śosunl:u pokrcNieństwa' powinowacirva lub

podleglości z t]tulu zatrudnien ia.

;].l.?iil;. L;*"'"! l€dnostek będących W strukfurze organizacyjnej stowarzyszenia oraz osob!

Zatrudnione wPsJ .ryumyślrrej
:. o.otu .Lu'-u p**omocnym $}Tokiem sądu powszeclmego za przestępstwo z wll

GŁÓWNY sĄD KoLEżEŃSKI

$3s

1' Naj\ĄYższą \ł'ładzą sądowniczą PSJ w okresle ńędz1'Wah1mi Zgomadzcnlam Członków PSJ

teŚ Sąd Koleżeńsh PsJ
'z*ś jił"]"'"''ir .łł"a. się z 3 czlonkorv w1'bran-vch plzęzwnlrnę zgrot\1^dzcnie Czlonków PSJ'

3 Sad Koleżeńskl wybiera /e s\ego grona przewodnlczaccgo i jego ZastĘpce

i p)"'"ń.ł' saau rol.,"nłi"_go eśl 
'ozę 

brac udyial w posledzenlach larządu PSJ z glo'em

doradcz)'tn



616

sąd KoteżeńŚki po\^olanyjcsL do rozpozna\dnia ruszelklch sporo'ł między-c/lonlamI Psj' ora''

._"*" . "."*"l^-'. orzez czlonla PSJ godzacę \ poslanowienia statutu PSJ' naruczcnie plzez

.!ł""l. Fśl ńń.r,r'lzalłodoue'; i<polecmei lub za<ad rłspol4cta spolecacgo

su7

Szczegclłow1 zakjcs dZialania l t1b po'tqrouania Sadu Kole/cńskiego oLJcśla rcgulamln

RozDZlAŁ v
oddziaĘ PSJ

ó]8

I OddTialv PSJ iako lereno$eJednosLliorgani'ut'1nt l*o"ont tn u"hlrala Zarzadu

i. oałiur 
_psl 

.".i li"zyć co najmliej 15 czloŃów zi{yczajnych PsJ'
j' żt"' a'ilła'"s"i oódriuh, ók.eśń nog.u. Działńoś;i oddŻia1u zao..'cldzon. pfzezzalząd

PSJ.
ą]łacani oaaaału ł:eruje trz-aosobow]' Zarząd oddziału powoływaly i odwol}'wany pżez ZarŻąd

PSJ,
ii"r"gao*y 'utr", 

o.ganizącji' obowiązkó'tł i uprawnień Zarządu oddziału okr€śla regulamń

zafiłierdzony przez Zarząd PSJ
;'ód;;"iP'si ";; .znaczenia: ..Po]skie Stowarzyszenie Jazzowe - oddział ('.. )'' ze wskazani€m

miejscowości siejziby, a ta}żę koźysta z Godła PsJ'

RozDZlAŁ vI
Rada Programowa PSJ

ó:]9

1' Rada Programo$'a jest kol€gialnym olganem ddradcz1łn PSJ realizu1ąc}łn biczącę obovĘki

wobec Zarądu PsJ
,' n"a. Pron,a'o*ą po\^ofuie walne 7gromad-'enlc Czlonłórł PSJ'

: 'ila;il."^",.; tśj i.]i rr o.ot,_* ł- przewodniczącego wybieńnęgo ze swcgo grcna do

nBstępnego posiedzenia
ł iliu i.oil'".o'u pSJ odbyrva swe posiedz cnla ę rzadziej n1ż raz na poł roku'

; b;i,ni il;i P.ogru.o*.j PSJ Lierule Przelrodllczacy Rady Progrmolłcj

i' i"aipl"g'ń."ipsJ dzia"Ir na podsua*le prZyJę1ego przez Śieble legulamńu

$40

Członka Rady P1ogramowej można odwołać w s}tuacJj:

i zlozenra orzez c)lonkc Rad} rś/vgnac1l z pctnioneJ fufukcii'

2' pze|t l pirzlczyn Ąlo\łotn\ch utraclt mozliwosc \Ą) Lon}\^aniJ s\\o'ch zadan'

3. na podsta\łre pratvomocnego orzecŻcnla sądu Koleżcńskiego lub prawomocncgo wyrol:u Sądu

Powszcchnego za przęstępsnvo umysrne popjrrione rra szkodę PSJ' bądź olzekającego zakaz pehrienia

firnkcji w PSJ.

$41

Do zBdń i kompetencji Rady Progranowej PSJ nalęzy]

] Wvkonwvanię uchwał walnego Zgroma'tzenia Członkórł' PSJ '

; ;$j#;-ń w;il.u żg.6-oi""niu C"łonłów spmwozdań ze swej dzialalności



1w\4!cza e Żadan PSJ $ /akreqle spra\ proglamo\ł\ch

ł x#o, nua progru'ową d7lalalnosclJ PsJ ora7 odd/lalo\ PsJ'
j i.'""ł"*-iiii"łor nad praca.rni Zespołów problemo$ych-PsJ' ZasaĄ' powo\'wania oraz

"i*Lt'.ę' 
z".p"ro. p-tlemórv'vch Rada okeśla w swoim rcgulaminie'

;. b';i;'.;"iJii;.ń*aganie nówych kerunków dŻiałalności PsJ zarówno w kraju ja* l za granią

7 Ń.1o*-,. ol.- orguŁorłane dzlalalności implesał]Del

e' Ń_J.. ""j 
u.o* in}'slcŻna le'llruall 

' 
inrr*ctl l'pri) 1a)'o*ych' posiaĄaclch leglnłnac;ę PSJ

jako organizatorc lub rłspolorgaruzalora. insi'"'rucji \ĄsplśraJącel lub sponsoru]qcel

9' KrzeNlenie tladycjl Jazzu potstocgo, propagowalrie celów i misji PSJ oraz rvspomaganie wszelkich

przerJsiewzlec avlazan1ch z ldea populary ŻacjiJaz"u'

RozDzIAŁ \'II
MAJĄTEK I FUNDUSZE PsJ

$42

Mająlek Ps] stanowĘ 
'uchomości, 

nieruchomości i fundusze'

s43

Dochody Stoł:arzyszcnia pochodzą z nasĘpujących źIódeł:

l Śkładki człoŃowskię:
2.dotacle, subrvenc.jel
J da ron izn \ . sPcdki I zapiry.
; ili;;;;;;i""Jl sńtutowe; l nre wyodrębnionej lub wyodrębnione'j dzialalnoścl

oosnodarizęi.
ś'dóchodl z ofiamoścl publIczną '/bIolli publicznej'

ó44

lstowarzvszeniemoż€pode,jmo$'.tćiprowadŻrcdz]a]alnoscgospoilarcząktorejdochód
przelnac/on} będzre ua icaLzac1e 1ego'lanllos lch zaclari

! p.^a-'"i'J.ł"l""scl gospołarń określoŃ Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)' obcjmujel

Jako dzic lsllośc przewaza1ącą'p-"'".J" J,*ll'"* .ozrłr,Lolra' gdzic rndziej nic "Llas\f|koBana 
(o2 14 Z'|

Jako duialalność podstawową:

2) dŻiała]ność obiektów kulfuraln'vch (92'32'Z)

3i działalność do ó$' i ośrodkó\ł kultury (92'3l I)
łi działalność galerii i salonów $ystawi9nnicz''''ch (92'3l 'E)
si,]'i"tulność fi lhu'.onii' orkiestr. chórów (92'3 1'c)
6l.llalalnosc orsanizacii prolc{onaln\ ch (q I I 2 ll
rj pozosLalc lońy k,zulccnla. a gd''ie indzlei e sklac'"fiLo\ane (tto 42 /)
8) rcklama (74.40.2)
9) \wda\lcnle ks1ązek (22 1l Z)
Lj * du*nni. 

"^rop,rm 
l w\ dawfuct$ perlod) c/n} ch (22' l ł z)

l ll\\'\d.r\^anic nagran dl$iekow\ch (2Ż'l4 Z)
; ; l ;';;';;;;i;ń;rnr dawnic,e * ry m na oo"nikach cvfrow\ ch (Ż2 l5 Z PKD)

l .s,.i."''i''an'. .oz. prouadzic ua podsLarłic uchua\ Zarzadu &ial'r]no'c gospodarcza poprŻe7

t*orzonc dla teeo cclu zaktady rr Lasne

a" ;; ś;#;;:;;; poiotuląc zaur a u sr ala rcgu la m n J ego fu nlc Iono!\ an ir' \ł} od rębn ia

k;"fr';;d; ;;il,r*oi" aru p,o"uł*" a'ialaliości i u'uata zasad} rolrachunlu oral ud''lelJ

".i"",nn..a*u o'ou'a po'ńolaneI do L]cro\Ąarua Zalllrdęm

!: 
-Z"#' ilffiilr;Ju oi- l"ł'.. up*'"ięń i obowiązków kierownika okeśla rcgulamin

ź"ffi;, ń;;;y 
';;' 

żar"ą,1 PSJ' Kierownik za}ładu podlegając Zarządorvr jcdnoosobowo

k".j; żilil ń"sząc za w}'niki pńcy zauadu odpo$'iedzialność wobec PsJ'



6. Dochód z prowadzonej pźęz stowaŹ}'sŻenie działalności gospodarczej służy 1\Yłącznie rca]iĄlii

""ń*,"''":rły.rl 
i"i" 

^oz"być 
p"":ziu":,or'1' do podziału pomiędzy członków Stowaraszcnia

$45

] ' Dla włłlości oświadcz€ń doĘcŻąc]-ch plaw i zobolviązań finansowych PsJ-\af'magMe ]est

*"iJJ'ł""'"i"""r' 
"sób 

wch;dŻąc}ch w skład ZarąJu ' 
w Ęm: Prezesa tub wicepre'csa PsJ.

; #';;#; ;i;'il;;;rących zlo'en'a oświadc'cnia v'.oli rł imieniu PSJ w}po\ł'iada się Pręzes

isii,i| *'i"'")".' J'" !"ii.'.i. "u"'lo"y- 
p nez Zarz$t*że pozostali czlonkowie ZarŻądu'

$46

Stowarzyszeniu zabrania się:

l ualzielania oożvcz€k lub zabezpleczcnla ŻobowiązM rnająl'kięm stowarąvszęnia iv stosunku do

.,l""L"* *n^no" tuo orafo\łnlko$ oraŻ ich o1ob bliskich'
].;i;;;";";;;;l;joir.L^'', **iu 

'ują*u 
organizacii nc rzecz czIoŃorr o'ganorł lub

:;;;'i;;;;;; 
'.h 

;s'Jbl,sllch, na 
'cśadach 

llrn\ch niz \Ą slosunlu do osob rzęcich' \
i'i Jui*"a.' i.ri'i 

',..",uni"'ro 
n*ręui'u''prnńie lub na prclerowan)ch \'aruJr]Gch'

:"r"lłp" 
"" '.l.^g"iąch 

zasadach lo\'fo\Ą lUb uslug od podmloró'\' \ L1ónch ucZe'tnlcza

""łonti'l,r".1"1 
o.g"u"o* lub pracownicy oraz ich osoby bliskie'

PoLsKIE sTolYARłszENlE JAzŻoi{E
ul' KŻkowsk]e PżedmieŚcre 60A

00-322 VJarszawa
llP 525 202 3,ł 05, REGoN 00086{śt

KRS 0000177771
biuro@pśtsŻz.pl (rl

ROZDZIAI, VIII
ZMIANA STATUTU l Roz\\TĄzANIE PsJ

Ą47

l lJch$ah \Ą sDra\vię zmian slaluru lub rozwla'/alua slo\\ar4'sŻenla l po$olania Komls|l

i i;.'"ill*I 'i"l.i"l*' ul* 7g.."ar."i" czlonko\u PsJ więks/oŚclą 2 j liczby glosolr ' za'' do

;;'.t,;li;d;';i 
';i 

rłzgtędu_na lrczbę obecn1ch Clolo'n rrsuzymujarych nlś llc7\ sic'

;';;;;;;;;;;; ;;,.'iiL"i" PSJ Walne Źgromadzcnlę ( zlonkórł ol]-ecla spo'ob iego

hkwidacu olirz Df zeznaczęirre malątlu
]. i;"ń;; ffi;*,' Lo*"n'.'t''* nin'"1"'1'o1 

"tatucic 
zastosowanie majaJl przepisy usta'ił! Pra\ło

o Storvarzyszeniacb.

Głosowaniejawne głosów ogolem 55

Głosów za 55

Głosów przęciw 0
Głosów wstrzymuj ących 0

y NWZC PSJ


