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Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy – OGAE Polska lub OGAE Poland.
§2
1. Terenem działalności OGAE Polska jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Bartąg w powiecie olsztyńskim.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
§4
OGAE Polska jest samodzielną i niezależną organizacją wchodzącą w skład sieci lokalnych fanklubów
skupiających fanów Konkursu Piosenki Eurowizji w innych krajach – OGAE Organisation Generale des
Amateurs de l’Eurovision.
§5
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym
samym lub podobnym profilu działania, nadawcami publicznymi, zrzeszeniami i podmiotami
związanymi pośrednio lub bezpośrednio z Konkursem Piosenki Eurowizji.
2. Stowarzyszenie OGAE Polska może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza
to przepisów prawa, a w szczególności zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,
których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§6
Działalność OGAE Polska opiera się na pracy społecznej członków.
§7
OGAE Polska może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i metody działania
§8
Celem OGAE Polska jest prowadzenie działalności kulturalnej związanej z Konkursem Piosenki Eurowizji
(zwanym dalej ESC), zwłaszcza w zakresie:
1) popularyzacji, pogłębiania i upowszechniania kultury i wiedzy na temat ESC,
2) zwiększania świadomości ESC w Polsce,
3) rozpowszechniania idei ESC w Polsce,
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4) dostarczania informacji związanych z ESC wszystkim zainteresowanym osobom, organizacjom,
mediom,
5) wymiany informacji pomiędzy fan clubami i innymi organizacjami działającymi w Polsce i za granicą,
6) kulturowej integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
7) prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych artystów reprezentujących Polskę na ESC w kraju
i za granicą,
8) gromadzenia, opracowywania i upowszechniania różnego rodzajów materiałów związanych
bezpośrednio lub pośrednio z ESC,
9) wspierania badań nad historią i tradycjami ESC,
10) popularyzacji, pogłębiania i upowszechniania wiedzy na temat współczesnej kultury muzycznej
Europy i Polski,
11) współpracy z nadawcami europejskich telewizji publicznych, także z Europejską Unią Nadawczą
(EBU),
12) pomocy i doradztwa związanego z uczestnictwem polskiego reprezentanta w ESC,
13) aktywnego wpływania na ciągłość uczestnictwa Polski w ESC,
14) kształtowaniu, rozwoju potrzeb i zainteresowań kulturalnych związanych z ESC,
15) propagowanie polskiej kultury za granicą,
16) skupiania fanów ESC.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
1. współpracę z wszystkimi zainteresowanymi osobami, fan clubami i innymi instytucjami związanymi z
Konkursem Piosenki Eurowizji w kraju i za granicą o zbliżonych celach,
2. organizowanie/współorganizowanie spotkań miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji, prelekcji,
pokazów, warsztatów, dyskusji, plebiscytów i konkursów muzycznych związanych z tematyką
Konkursu, kulturą muzyczną Europy i Polski,
3. uczestnictwo w zagranicznych plebiscytach i konkursach organizowanych przez organizacje o
zbliżonym profilu działania i zbliżonych celach,
4. utworzenie i aktualizację strony internetowej,
5. przygotowanie opracowań, gromadzenie informacji o Konkursie Piosenki Eurowizji, udostępnianie
tych informacji wszelkim zainteresowanym osobom i organizacjom,
6. funkcję doradczą dla Telewizji Polskiej S.A. związaną z wszelkimi aspektami udziału w Konkursie
Piosenki Eurowizji,
7. organizowanie/współorganizowanie spotkań dla członków stowarzyszenia związanych z realizacją
celów OGAE Polska,
8. organizowanie spotkań z artystami, kompozytorami, twórcami i innymi osobistościami związanymi z
Konkursem Piosenki Eurowizji,
9. organizowanie imprez kulturalnych związanych z upowszechnianiem Konkursu Piosenki Eurowizji,
10. promocję celów Stowarzyszenia w mediach oraz za pomocą innych metod rozpowszechniania
informacji i reklamy,
11. organizowanie/współorganizowanie wyjazdów do miast, krajów gdzie w danym roku odbywa się
Konkurs Piosenki Eurowizji, i eliminacje do tego konkursu w uczestniczących krajach,
12. propagowanie i podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi kultury muzycznej Europy i Polski w
zakresie związanym z Konkursem Piosenki Eurowizji,
13. współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, kulturalnymi,
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14. organizowanie, pomoc, pośredniczenie przy zakupie biletów wstępu na koncerty Konkursu Piosenki
Eurowizji, piosenkarskie finały narodowe do tego konkursu,
15. wydawanie książek, broszur, folderów, katalogów i podobnych publikacji, reprodukcji zapisanych
nośników
informacji
związanych
z
Konkursem
Piosenki
Eurowizji,
organizowanie/współorganizowanie dorocznych zjazdów (tzw. Konwentów) miłośników Konkursu
Piosenki Eurowizji.
§ 9a
1. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku
publicznego w zakresie:
a) organizowania, pomocy, pośredniczenia przy zakupie biletów wstępu na koncerty Konkursu
Piosenki Eurowizji, piosenkarskie finały narodowe do tego konkursu,
b) wydawania książek, broszur, folderów, katalogów i podobnych publikacji, reprodukcji
zapisanych nośników informacji związanych z Konkursem Piosenki Eurowizji,
c) organizowania/współorganizowania dorocznych zjazdów (tzw. Konwentów) miłośników
Konkursu Piosenki Eurowizji,
d) organizowanie/współorganizowanie spotkań dla członków stowarzyszenia związanych z
realizacją celów OGAE Polska,
e) organizowanie spotkań z artystami, kompozytorami, twórcami i innymi osobistościami
związanymi z Konkursem Piosenki Eurowizji,
f) organizowanie imprez kulturalnych związanych z upowszechnianiem Konkursu Piosenki
Eurowizji.
2. Stowarzyszenie pobiera opłatę/wynagrodzenie z tytułu działalności odpłatnej w wysokości co
najwyżej rzeczywistych poniesionych kosztów. Przychód z działalności odpłatnej pożytku
publicznego służy wyłącznie działalności statutowej pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych.

§ 10

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym OGAE Polska może być każdy pełnoletni obywatel RP lub obcokrajowiec bez
względu na miejsce zamieszkania, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawiony praw publicznych, który akceptuje Statut Stowarzyszenia, wypełnił wniosek o
członkostwo w formie tradycyjnej – papierowej lub w formie elektronicznej i uiścił obowiązujące
opłaty członkowskie.
2. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o członkostwo, Członek zwyczajny zobowiązany
jest o tym fakcie niezwłocznie poinformować Zarząd.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia wniosku.
§ 12
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1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą
należeć do stowarzyszenia OGAE Polska i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z
tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnych.
2. Osoba małoletnia poniżej 16 roku życia ubiegająca się o członkostwo w OGAE Polska musi
przedstawić dodatkowo pisemną zgodę jej przedstawiciela ustawowego złożoną w obecności co
najmniej jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkom OGAE Polska będącym osobami małoletnimi poniżej 16 roku życia nie przysługuje prawo
udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków, a także nie przysługuje bierne i czynne
prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
§ 13
Członek zwyczajny OGAE Polska ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał/decyzji władz Stowarzyszenia,
2. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia OGAE Polska i w realizacji jego celów,
3. czynnie popierać cele Stowarzyszenia,
4. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
5. sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez władze OGAE Polska,
6. opłacać regularnie składki członkowskie.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:
1. uczestniczyć w imprezach, zjazdach, zebraniach, spotkaniach organizowanych przez OGAE Polska,
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 12,
4. wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Stowarzyszenia, oceniać ich działalność i
swobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji o ile nie łamie to postanowień Statutu.
§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
realizację celów Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest ze składek członkowskich.
2. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej na
wniosek co najmniej 5 członków.
§ 16
1. Członkostwo w OGAE Polska ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi OGAE Polska;
b) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieopłacenia składki członkowskiej w terminie określonym uchwałą Zarządu OGAE
Polska, z wyjątkiem przypadków, gdy Zarząd uzna zwłokę za uzasadniona;
b) z powodu rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia, nieprzestrzegania
uchwał, postanowień, decyzji władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia;
c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
c) utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych;
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d) śmierci członka.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.
3. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych wyżej stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

§ 17

§ 18
Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego. 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. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

1.

§ 19
Członkiem władz wybieralnych może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia Miłośników
Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska, a ustanie członkostwa określone w § 16 pkt 1 Statutu
jest równoznaczne z zakończeniem pełnienia funkcji we władzach wybieralnych.

2.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

3.

Członków władz wybieralnych powołuje się na okres wspólnej kadencji.

4. W przypadku zmiany długości kadencji władz wybieralnych wynikającej ze zmiany statutu kadencja
wspólna bieżących władz nie ulega odpowiednio wydłużeniu lub skróceniu.

Walne Zebranie Członków
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

§ 20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku – jako sprawozdawcze, oraz jako
sprawozdawczo-wyborcze gdy istnieje potrzeba wyboru władz wybieralnych.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zawiadomienie o Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków informujące o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wysyłane jest przez Zarząd co najmniej na 14
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dni przed jego terminem do członków stowarzyszenia drogą elektroniczną poprzez wysłanie
wiadomości e-mail. W przypadku nie podania swojego adresu poczty elektronicznej lub nie
posiadania poczty elektronicznej przez członka Stowarzyszenia, zawiadomienie wysyłane jest drogą
pocztową listem poleconym. Za skuteczne doręczenie uznaje się doręczenie za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail), a w przypadku nie podania swojego adresu poczty elektronicznej lub nie
posiadania poczty elektronicznej przez członka Stowarzyszenia - drogą pocztową listem poleconym.
8. W zawiadomieniu o którym mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu podawany jest pierwszy i drugi
termin Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 21
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków i działania Stowarzyszenia;
2) uchwalanie zmian Statutu i przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu;
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych władz stowarzyszenia;
6) z zastrzeżeniem § 24 lit. o), podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i
międzynarodowych o podobnym profilu działalności;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa zgodnie z § 16 ust. 2;
8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
9) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§ 22
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu przy obecności:
a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu przynajmniej 45 minut później niż pierwszy
termin - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku, oraz zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów przy
obecności:
a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu przynajmniej 45 minut później niż
pierwszy termin - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zebranie Członków udziela absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu w drodze
głosowania tajnego. Brak uzyskania absolutorium dla członka Zarządu skutkuje odwołaniem z
pełnionej funkcji. W przypadku braku możliwości kontynuacji pracy Zarządu ze względu na brak
możliwości kooptacji, na podstawie § 18 Statutu, poszerza się porządek obrad o kolejny punkt tego
samego posiedzenia Walnego Zebrania Członków o wybór na pozostałą część kadencji nowego
składu organu.

Zarząd
§ 23
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz.
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2. Zarząd składa się z od 5 do 6 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa. Zarząd
uchwałą wskazuje zakres kompetencji każdego z członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wskazany uchwałą Wiceprezes w przypadku braku
możliwości zwołania posiedzenia przez Prezesa.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
5. podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznych regulaminów, procedur organizacyjnych;
6. zarządzanie strukturą organizacyjną;
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
8. wybór miejsca organizacji dorocznych zjazdów miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji (tzw.
Konwentów), spotkań, szkoleń związanych z działalnością stowarzyszenia;
9. przyjmowanie i wykluczanie członków i prowadzenie ich ewidencji;
10. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości corocznych składek członkowskich;
11. tworzenie warunków rozwoju i prawidłowego funkcjonowania OGAE Polska;
12. przygotowywanie sprawozdań dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych;
13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
14. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego;
15. podjęcie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do międzynarodowej organizacji pod nazwą
OGAE International – Organisation Generale Des Amateurs de L’Eurovision International.
§ 25
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Stowarzyszenia.
2. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalanego przez siebie Regulaminu,
określającego jego organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Regulamin uwzględnia procedurę organizacji posiedzeń i podejmowania decyzji, w tym posiedzeń
organizowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym sposób archiwizacji pracy
Zarządu w tym trybie.
§ 26
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych
jest dwóch członków Zarządu łącznie.

Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością statutową i finansową
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.
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3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
§ 28
Do
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
ocena pracy Zarządu,
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i
Zarządu Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium poszczególnym członkom
Zarządu,
wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego w formie uchwały.

§ 29
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków tego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalanego przez siebie
Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Regulamin uwzględnia procedurę organizacji posiedzeń i podejmowania decyzji, w tym posiedzeń
organizowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym sposób archiwizacji pracy
Komisji Rewizyjnej w tym trybie.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia
1.
2.
3.
4.

§ 30
Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
Całość majątku Stowarzyszenia przeznaczona jest na działalność statutową Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe
§ 31
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w
trybie § 22.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatora,
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.
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