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STATUT
STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW I MIŁOŚNIKÓW RYTMIKI
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§1.
1. Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada
osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego
statutu.
3. Stowarzyszenie zrzesza dobrowolnie:
a) Pedagogów rytmiki.
b) Pedagogów działających na polu edukacji artystycznej.
c) Przyjaciół i sympatyków pragnących swą pracą wspomóc stowarzyszenie oraz jego działania
statutowe.
4. Stowarzyszenie używa skróconej nazwy SPIMR.
5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach
szczegółowych.
§2.
1. Terenem działalności SPIMR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. SPIMR może prowadzić działalność związaną z realizacją celów statutowych poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§3.
1. Siedzibą władz naczelnych SPIMR jest miasto Piaseczno.
§4.
1. SPIMR może utrzymywać kontakty i nawiązywać współpracę z organizacjami krajowymi i
międzynarodowymi, w zakresie działalności objętej celami statutowymi, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach i w granicach dopuszczonych prawem.
2. SPIMR może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym
profilu działania, na warunkach określonych w ich statutach.
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§5.
1. Działalność SPIMR opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swych spraw SPIMR może zatrudniać pracowników.
§6.
1. SPIMR ma prawo prowadzić działalność gospodarczą dla zapewnienia funduszy na realizację celów
statutowych.
2. O prowadzeniu działalności odpłatnej i nieodpłatnej w poszczególnych dziedzinach objętych celami
statutowymi decyduje Zarząd.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
Celami SPIMR jest nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego:
1. Upowszechnianie i promowanie rytmiki, zgodnie z ideą jej twórcy - Emila Jaques-Dalcroze’a i jego
kontynuatorów, a także znaczenia Metody Dalcroze’a dla pedagogiki muzycznej, ogólnej i specjalnej
wśród dzieci i dorosłych z różnych środowisk na terenie kraju i poza jego granicami.
2. Propagowanie wysokich standardów w dziedzinie nauczania rytmiki metodą Dalcroze’a, pojmowanej
jako metoda kształcenia muzycznego, zapewniająca harmonijny rozwój intelektualny, fizyczny i
emocjonalny.
3. Wspieranie działalności artystyczno-pedagogicznej, twórczej i naukowej nauczycieli rytmiki.
4. Ochrona praw i dbałość o interesy pedagogów rytmiki.
5. Integracja środowiska pedagogów rytmiki oraz wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń.
6. Pielęgnowanie kultury i tradycji narodowych.
§8
Sposoby realizacji celów SPIMR:
1. Działalność związana z propagowaniem wiedzy na temat rytmiki i jej twórcy – Emila JaquesDalcroze’a:
a) Działalność artystyczna, kulturalna, naukowo-badawcza, oświatowa, i społeczna.
b) Organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, zjazdów, koncertów, wystaw
itp.
c) Działalność wydawnicza, publicystyczna oraz tłumaczenia i przekłady na obce języki materiałów i
prac związanych z działalnością SPIMR.
d) Działalność edukacyjna - prowadzenie placówek kształcenia artystycznego na wszystkich
szczeblach edukacji muzycznej i ogólnej.
2. Organizacja rynku pracy dla członków SPIMR oraz zapewnianie pomocy prawnej, doradczej oraz
związanej z wykonywaniem zawodu, twórczością i sprawami bytowymi.
3. Prowadzenie archiwum i biblioteki SPIMR – gromadzenie publikacji, materiałów i pamiątek
związanych z Metodą Dalcroze’a i jej propagatorów w Polsce.
4. Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, dotycząca wymiany
doświadczeń w zakresie działalności statutowej.
5. Współudział w projektowaniu, nowelizacji lub zmianie aktów prawnych dotyczących działalności
placówek oświatowych i kulturalno-oświatowych oraz uprawnień zawodowych nauczycieli rytmiki.
6. Zawieranie porozumień z organizacjami administracji państwowej, placówkami nadzoru
pedagogicznego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność artystyczną i
oświatową.
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7. Informowanie o działalności SPIMR, wydarzeniach artystycznych i innych dotyczących działalności
zawodowej pedagogów rytmiki.
8. Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową SPIMR od sponsorów, inwestorów itp.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Prowadzenie działalności integracyjnej członków SPIMR poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9.
1. Członkami SPIMR mogą być pełnoletni obywatele polscy, którzy złożą Zarządowi Stowarzyszenia
podpisaną przez siebie deklarację o przystąpieniu do SPIMR.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu
3. Członkowie SPIMR dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających
c) honorowych.
§10.
1. Członkiem zwyczajnym SPIMR mogą być pedagodzy rytmiki oraz inne osoby związane z
działalnością na rzecz edukacji artystycznej i propagowania rytmiki.
2. Członkiem wspierającym SPIMR może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia
działalności stowarzyszenia zadeklaruje stałą składkę, przy czym osoba prawna może działać
wyłącznie w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym SPIMR może zostać osoba szczególnie zasłużona przy wspieraniu inicjatyw
na rzecz stowarzyszenia.
4. Godność honorowego członka nadaje Konwencja.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składek.
§11.
1. Członkowie zwyczajni SPIMR mają prawo:
a) Czynnego i biernego wyboru władz,
b) Udziału we wszystkich formach działalności stowarzyszenia.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w pkt. 1 ust. b).
3. Członek zwyczajny, któremu nadano tytuł członka honorowego, zachowuje uprawnienia członka
zwyczajnego.
§12.
Członkowie SPIMR są obowiązani:
1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów uchwał władz stowarzyszenia,
2. Opłacać regularnie składki członkowskie,
3. Brać udział w realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
§13.
Członkostwo SPIMR wygasa przez:
1. Skreślenie z listy członków na skutek niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy, po uprzednim
powiadomieniu (nie dotyczy członków honorowych)
2. Dobrowolne wystąpienie ze stowarzyszenia zgłoszone na piśmie.
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3. Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień statutu,
regulaminów i uchwał.
4. Skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
5. Utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego posiadającego osobowość prawną.
§14.
1. Od uchwały Zarządu SPIMR w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia, członkowi przysługuje prawo
odwołania się w terminie 1 miesiąca do najbliższej Konwencji.
2. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek skreślony lub wykluczony zostaje zawieszony w prawach
członka.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§15.
1. Naczelnymi władzami SPIMR są:
a) Zgromadzenie członków, zwane dalej Konwencją.
b) Zarząd.
2. Organ kontroli, zwany dalej Komisją Rewizyjną.
3. Kadencja władz stowarzyszenia trwa dwa lata.
4. Ilość kadencji jest nieograniczona.
§16.
1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członków władz SPIMR w trakcie trwania kadencji, władzom
tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać
1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
1.
2.
3.
4.
5.

§17.
Uchwały Konwencji SPIMR podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
O tajności głosowania decydują zebrani.
W wyborach do władz obowiązuje głosowanie tajne.
W przypadku braku kworum ustala się drugi termin, jednak nie później, niż w ciągu miesiąca. W
drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków
uprawnionych do głosowania.

§18.
1. Przewodniczący SPIMR, zwany dalej Prezesem, jest Przewodniczącym Zarządu. Wiceprezes i
Sekretarz SPIMR są odpowiednio Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem Zarządu stowarzyszenia.
§19.
1. Konwencja jest najwyższą władzą SPIMR.
2. Konwencja może być zwyczajna lub nadzwyczajna zgodnie z zapisami § 20 i §21.
3. Do kompetencji Konwencji należy:
a) Ustalanie głównych kierunków działalności stowarzyszenia.
b) Ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wybór Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia, Sekretarza Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Konwencji.
Uchylanie uchwał Zarządu, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami Statutu.
Uchwalanie zmian statutu stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania stowarzyszenia.

§20.
1. Konwencja zwyczajna odbywa się raz w roku i zwoływana jest przez Zarząd SPIMR.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Konwencji zawiadamia Zarząd, co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem Konwencji.
§21.
1. Nadzwyczajną Konwencję SPIMR, w razie potrzeby, zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/5 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajna Konwencja powinna być zwołana najpóźniej w terminie 3 tygodni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania.
3. Nadzwyczajna Konwencja obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których została zwołana.
§22.
W Konwencji udział biorą
1. Z głosem decydującym:
a) Członkowie SPIMR.
2. Z głosem doradczym:
b) Członkowie honorowi.
c) Członkowie wspierający.
d) Zaproszeni goście.
§23.
1. Zarząd SPIMR jest trzyosobowy i składa się z wybranych przez Konwencję: Prezesa, Wiceprezesa
oraz Sekretarza Zarządu.
2. Każdy członek stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
§24.
Do kompetencji Zarządu SPIMR należy:
1. Realizowanie uchwał Konwencji.
2. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu.
4. Uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu stowarzyszenia.
5. Zwoływanie Konwencji.
6. Określanie wysokości obowiązujących składek członkowskich.
7. Występowanie do Konwencji z wnioskiem o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
8. Rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie pozbawienia członkostwa zwyczajnego.
§25.
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa SPIMR.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
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1.
2.
3.
4.
5.

§26.
Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym SPIMR.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Konwencję. Komisja wybiera spośród
siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do prowadzenia, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu
działalności stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna wnioskuje w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 27.
Majątek SPIMR stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.
§28.
Na fundusze SPIMR składają się:
1. Wpływy z działalności statutowej.
2. Wpływy z działalności gospodarczej.
3. Dotacje.
4. Zapisy i darowizny.
5. Wpływy z ofiarności publicznej.
§29.
1. Oświadczenia woli w imieniu SPIMR, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych, składa dwóch
członków Zarządu lub ich pełnomocnicy działający w ramach umocowania.
2. Zarząd SPIMR może uchwałą upoważnić Prezesa lub innego członka Zarządu do składania
oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia jednoosobowo. Uchwała określi zakres pełnomocnictwa.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§30.
1. Zmiana statutu i rozwiązanie SPIMR wymagają uchwały Konwencji, podjętej większością 2/3 głosów,
w obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu SPIMR, Konwencja zadecyduje o przeznaczeniu majątku i
powoła Komisję Likwidacyjną.
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