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STATUT STOWARZYSZENIA  

POLSKI FANKLUB QUEEN 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1  

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polski Fanklub Queen. 

 

§ 2 

 

Siedzibą  Stowarzyszenia jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Polski Fanklub Queen może prowadzić 

działalność również poza granicami kraju. 

§ 3 

 

Stowarzyszenie Polski Fanklub Queen jest dobrowolnym zrzeszeniem fanów brytyjskiej 

grupy muzycznej Queen. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i 

międzynarodowych organizacji o podobnym lub takim samym profilu działania lub 

współpracować z tymi organizacjami na zasadach pełnej autonomii. 

 

§ 4 

 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez władze  

Stowarzyszenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

§ 6 

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

Rozdział  II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 7 

 

Celem Stowarzyszenia jest:  

1. działalność kulturalna przejawiająca się w szczególności promowaniem muzyki grupy 

Queen w Polsce,  

2. działalność kulturalna mająca na celu upowszechnianie w Polsce brytyjskiej muzyki 

rozrywkowej i kultury anglosaskiej, 

3. potępianie nielegalnego kopiowania dzieł intelektualnych, w szczególności nagrań 

fonograficznych, 

4. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w 

szczególności szerzenie informacji na temat wirusa HIV i choroby AIDS, 

5. integrowanie fanów grupy Queen na terenie Polski, jak i poza jej granicami, 
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6. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, 

7. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony praw ludzi i zwierząt. 

 

§ 8 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. prowadzenie strony internetowej oraz wydawanie magazynów fanklubowych, 

2. organizowanie i wspieranie (poprzez rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem 

strony internetowej) różnych imprez o charakterze muzycznym i artystycznym, 

3. organizowanie i wspieranie (poprzez rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem 

strony internetowej) spotkań, lokalnych i ogólnopolskich, fanów Queen, 

4. pomoc w uczestniczeniu w spotkaniach międzynarodowych fanów Queen, 

5. prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej i wydawniczej związanej z 

celami statutowymi, 

6. organizowanie i wspieranie (poprzez rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem 

strony internetowej) aukcji charytatywnych. 

 

Rozdział III 

Członkowie  Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

 

Członkowie  Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych, 

2. członków ograniczonych, 

3. członków wspierających, 

4. członków honorowych. 

§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, której zainteresowania bliskie są celom  Stowarzyszenia, bez 

względu na obywatelstwo i narodowość.  

 

2. Członkiem ograniczonym może być osoba fizyczna, która nie ma pełnej zdolności do 

czynności prawnych, w szczególności osoba małoletnia. Warunkiem przyjęcia takiej 

osoby w poczet członków  Stowarzyszenia jest wyrażenie zgody na piśmie przez jej 

przedstawiciela ustawowego. Z chwilą uzyskania pełnej zdolności do czynności 

prawnych członek ograniczony staje się członkiem zwyczajnym. 

 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana 

działalnością  Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub materialne w 

realizacji jego celów. Osoba prawna działa w  Stowarzyszeniu przez swojego 

przedstawiciela i może być jedynie członkiem wspierającym  Stowarzyszenie. 

 

4. Członkiem honorowym  Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla realizacji celów statutowych Polskiego Fanklubu Queen. 

 

§ 11 
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1. Członków zwyczajnych, ograniczonych i wspierających przyjmuje Zarząd na 

podstawie deklaracji kandydata na członka Stowarzyszenia składanej za 

pośrednictwem strony internetowej. Kandydat zostaje poinformowany o podjętej 

decyzji w kwestii przyjęcia w poczet członków za pośrednictwem podanego adresu 

mail do korespondencji. Decyzja powinna zostać podjęta w ciągu miesiąca od daty 

złożenia deklaracji.  

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, kandydat ma prawo w terminie 

21 dni od daty otrzymania informacji o podjętej decyzji wnieść odwołanie do Rady 

Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej, po uzyskaniu wyjaśnień Zarządu jest 

ostateczna. Przepis § 11 ust. 1 zd. 2 i 3  stosuje się odpowiednio. 

 

§ 12 

 

   Członkowie zwyczajni  Stowarzyszenia mają prawo do: 

1. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz  Stowarzyszenia 

zgodnie z postanowieniami statutu, 

2. zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działania  

Stowarzyszenia, 

3. udziału w zebraniach, konferencjach, zlotach i innych imprezach organizowanych 

przez  Stowarzyszenie, 

4. działania zgodnego ze swoimi zainteresowaniami w klubach i sekcjach tematycznych, 

5. korzystania z pomocy  Stowarzyszenia we wszelkich działaniach zgodnych z celami 

statutowymi, 

6. otrzymywania wydawnictw  Stowarzyszenia, 

7. regularnego otrzymywania informacji o działaniach  Stowarzyszenia, 

8. posiadania legitymacji  Stowarzyszenia, 

9. udziału w konkursach organizowanych przez Zarząd. 

 

§ 13 

 

Członkowie zwyczajni  Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz  Stowarzyszenia, 

2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

3. wykonywania przyjętych na siebie zobowiązań związanych z działalnością  

Stowarzyszenia, 

4. dbania o mienie  Stowarzyszenia, 

5. regularnego uiszczania składek członkowskich według zasad ustalonych przez władze  

Stowarzyszenia. 

§ 14 

 

Członkowie ograniczeni posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z 

wyłączeniem praw określonych w § 12 pkt. 1 statutu. 

 

§ 15 

 

Członkowie wspierający  Stowarzyszenia posiadają prawa członków zwyczajnych określone 

w § 12 pkt. 2 - 9 statutu. Członkowie wspierający mają ponadto prawo brać udział z głosem 

doradczym w pracach wszystkich organów  Stowarzyszenia oraz zgłaszać do Zarządu  

Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Polski Fanklub Queen 

działań. 
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§ 16 

 

Członkowie wspierający  Stowarzyszenia posiadają obowiązki członków zwyczajnych 

określone w § 13 statutu. Ponadto obowiązkiem członków wspierających jest udzielanie 

pomocy finansowej i materialnej w realizacji celów  Stowarzyszenia zgodnie z umowami 

zawartymi z Zarządem  Stowarzyszenia.  

 

 

§ 17 

 

1. Godność członka honorowego nadaje Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej osobom 

szczególnie zasłużonym dla rozwoju  Stowarzyszenia lub propagowania jego celów 

statutowych. 

2. Członek honorowy posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, z 

wyłączeniem obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§ 18 

 

1. Członkostwo w  Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

a. wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi na piśmie, 

b. uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków na skutek rocznego zalegania z 

opłatą składek członkowskich, 

c. uchwały Zarządu o wykluczeniu ze  Stowarzyszenia w przypadku skazania 

prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia  praw publicznych, 

d. uchwały Zarządu o wykluczeniu ze  Stowarzyszenia za  działalność na szkodę  

Stowarzyszenia lub nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał 

władz  Stowarzyszenia, 

e. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą 

prawną. 

2. W sytuacjach określonych w ust. 1 pkt. b ,c i d członek zostaje poinformowany o 

podjętej decyzji za pośrednictwem podanego adresu mail do korespondencji.  

3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze 

Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 21 dni od dnia 

doręczenia uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na skutek odwołania jest 

ostateczna. Przepis § 18 ust. 2  stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 19 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków, 

b. Zarząd, 

c. Rada Nadzorcza. 

2. Kadencja wszystkich władz pochodzących z wyboru trwa 5 lat i po upływie tego 

okresu trwa do chwili wyboru nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej przez 

Walne Zgromadzenie Członków. 
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3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie z funkcją w Radzie Nadzorczej. 
 

Walne Zgromadzenie Członków 

 

§ 20 

 

1. Najwyższą władzą  Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane 

przez Zarząd  Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo brać udział wszyscy członkowie 

oraz osoby zaproszone z głosem doradczym. 

 

§ 21 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy na podstawie podjętej w tym zakresie uchwały 

b. na żądanie Rady Nadzorczej 

c. na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 aktualnej  liczby członków  Stowarzyszenia. 

2. Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane w ciągu 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku, żądania lub podjęcia uchwały zgodnie z ust. 1 pkt. a. 

3. Miejsce, termin i porządek obrad Zgromadzenia Członków ustala Zarząd wysyłając do 

osób uprawnionych co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem zebrania 

zawiadomienie wraz z porządkiem obrad. Zawiadomienie należy wysłać na podany 

przez członka adres email do korespondencji. 

4. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd Walne 

Zgromadzenie Członków zwołuje Rada Nadzorcza. 

 

§ 22 

 

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków mogą być jedynie sprawy, dla 

których zostało zwołane. 

2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że 

wszyscy członkowie są obecni, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia 

uchwały. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, mimo że nie 

były umieszczone w porządku obrad. 

 

§ 23 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. uchwalanie ogólnego programu działalności  Stowarzyszenia,  

2. wybór i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 

3. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu  Stowarzyszenia oraz rozwiązania  

Stowarzyszenia, 

4. podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz  

Stowarzyszenia. 

 

Zarząd 
 

§ 24 
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1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie Członków, które wskazuje osobę pełniącą funkcję Prezesa. 

2. Zarząd wybiera ze swojego grona Sekretarza i Skarbnika. W przypadku składu cztero- 

lub pięcioosobowego wybiera ze swojego grona również jednego lub dwóch 

Wiceprezesów. 

3. Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją. 

 

§ 25 

 

1. Zarząd  Stowarzyszenia jest jego władzą wykonawczą działająca pomiędzy kolejnymi 

Walnymi Zgromadzeniami Członków. 

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz w roku. Posiedzenia zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

3. Wszystkie uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W sytuacji 

równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

§ 26 

 

1. Zarząd działa na podstawie własnego, uchwalonego przez siebie regulaminu. 

2. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Polskiego Fanklubu Queen i 

jego Dyrektora. 

3. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie uchwalonego przez zarząd regulaminu i 

w swojej działalności podlega Prezesowi Zarządu. 

 

§ 27 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie całokształtem działalności  Stowarzyszenia zgodnie z jego celami 

statutowymi, 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

3. ustalanie planów działalności  Stowarzyszenia oraz  jego budżetu i ich realizacja, 

4. zarządzanie majątkiem i funduszami  Stowarzyszenia, 

5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i 

ruchomego, 

6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, 

7. reprezentowanie  Stowarzyszenia na zewnątrz, 

8. podejmowania uchwał w sprawach przyjmowania członków, wykluczenia i skreślenia 

z listy członków, 

9. rozpatrywanie sporów między członkami, powstałymi na tle działalności  

Stowarzyszenia, 

10. uchwalanie wewnętrznych regulaminów, w tym regulaminu Zarządu, regulaminu 

wynagradzania pracowników oraz regulaminu działalności Dyrektora i Biura  

Stowarzyszenia, 

11. przygotowywanie i  zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

12. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

13. w szczególnych przypadkach podejmowanie uchwał o zwalnianiu członka z 

obowiązku płacenia składek członkowskich, 
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14. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków, 

15. prowadzenie spraw  Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnych Zgromadzeń 

Członków oraz wytycznymi Rady Nadzorczej. 

 

§ 28 

 

1. Zarząd ma prawo wyznaczyć osobę do kontaktów z grupą Queen i Oficjalnym 

Fanklubem Queen w Londynie. 

2. Osoba ta podlega Zarządowi i jest jego specjalnym przedstawicielem. 

 

§ 29 

 

Członkostwo w zarządzie ustaje wskutek: 

1. złożenia rezygnacji, przy czym uprawnionym do przyjęcia oświadczenia woli o 

rezygnacji z pełnionej funkcji jest każdy członek Zarządu i Rady Nadzorczej, 

2. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków, przy czym w przypadku działania 

na szkodę  Stowarzyszenia uprawnionym organem do odwołania członka zarządu ze 

skutkiem natychmiastowym jest również Rada Nadzorcza, 

3. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia praw publicznych, 

4. upływu kadencji, 

5. śmierci. 

 

Rada Nadzorcza 

 

§ 30 

 

1. Rada Nadzorcza jest organem  kontrolnym i nadzorczym  Stowarzyszenia.  

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie Członków. 

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

 

§ 31 

 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą 

odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. 

2. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

 

 

§ 32 

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1. kontrola działalności Zarządu, a w szczególności prowadzonej przez Zarząd 

gospodarki finansowej  Stowarzyszenia, 

2. kontrola wykonywania zobowiązań przez członków wspierających, 

3. udzielanie Zarządowi wytycznych, 

4. występowanie do Zarządu z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego  

Stowarzyszenia, 
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5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie 

absolutorium Zarządowi, 

6. zatwierdzanie sprawozdań finansowych, 

7. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków ustnych sprawozdań ze swojej 

działalności, 

8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku nie zwołania 

Zgromadzenia przez Zarząd, 

9. kontrola całokształtu działalności  Stowarzyszenia. 

 

§ 33 

 

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest przynajmniej raz w roku do przeprowadzenia 

kontroli całokształtu działalności  Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów  

Stowarzyszenia.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z 

głosem doradczym. 

 

§ 34 

 

Członkostwo w radzie Nadzorczej ustaje wskutek: 

1. złożenia rezygnacji, przy czym uprawnionym do przyjęcia oświadczenia woli o 

rezygnacji z pełnionej funkcji jest każdy członek Zarządu i Rady Nadzorczej, 

2. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków, 

3. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia  praw publicznych, 

4. upływu kadencji, 

5. śmierci. 

 

Warunki Ważności Uchwał Władz Stowarzyszenia 

 

§ 35 

 

1. Uchwały wszystkich władz  Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów bez 

względu na ilość obecnych osób uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy 

statut stanowi inaczej. 

2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu władz  Stowarzyszenia pochodzących 

z wyboru przed upływem kadencji Zarząd ma prawo dokonać wyboru 

uzupełniającego, jednak w liczbie nie większej niż 2/3 składu wybranego przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 

3. Wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym. 

 

 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 36 
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1. Majątek  Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, pieniądze oraz 

prawa na dobrach niematerialnych. 

2. Środki na realizację celów  Stowarzyszenia i pokrycie kosztów jego działalności 

pochodzą z : 

a. darowizn, zapisów, spadków i innych datków wniesionych przez polskie lub 

zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, 

b. dotacji, subwencji, grantów, 

c. dochodów ze zbiórek publicznych, 

d. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych oraz papierów 

wartościowych, 

e. dochodów z nieruchomości i ruchomości i praw majątkowych, 

f. dywidend i zysków z udziałów lub akcji, 

g. dochodów z działalności gospodarczej  Stowarzyszenia,  

h. składek członkowskich. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane regularnie, co roku. Pierwsza składka 

musi zostać zapłacona w ciągu 21 dni od dnia przyjęcia do  Stowarzyszenia. 

4. Wysokość składek i szczegółowy sposób ich opłacania ustala Zarząd.  

5. Składki członkowskie w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych. 

 

§ 37 

 

1. Stowarzyszenie może rozpocząć działalność gospodarczą po podjęciu w tym 

przedmiocie uchwały przez Zarząd  Stowarzyszenia określającej przedmiot 

działalności.  

2. Wszystkie dochody z działalności gospodarczej w całości będą przeznaczane na 

realizację celów statutowych  Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane do 

podziału między jego członków. 

§ 38 

 

Do składania oświadczeń woli, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych i 

niemajątkowych oraz do udzielania pełnomocnictw uprawniony jest każdy członek Zarządu 

samodzielnie. 

 

Rozdział  VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie  Stowarzyszenia 

 

§ 39 

 

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie  Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków podjętej bezwzględną większością głosów. 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu  Stowarzyszenia  likwidatorami są wszyscy 

członkowie Zarządu, chyba że w uchwale o rozwiązaniu wyznaczono innych 

likwidatorów. 

3. Majątek zlikwidowanego  Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cel określony w 

uchwale o rozwiązaniu. 

4. Koszty likwidacji zostaną pokryte z majątku likwidowanego  Stowarzyszenia. 

 


