
REGULAMIN 
ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH 

ODDZIAŁU W KRAKOWIE 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Krakowie, w skrócie ZKP OK, został powołany 
przez II Zjazd ZKP w Warszawie w 1946 r. Formalnie powstał w 1953 roku, a jego 
pierwszym prezesem był Stefan Kisielewski. 
 

§ 2 

ZKP OK zrzesza członków ZKP – kompozytorów, teoretyków muzyki i muzykologów – 
zamieszkałych na terenie Polski Południowo – Wschodniej i związanych z kulturą tego 
regionu oraz członków ZKP zamieszkałych za granicą, których działalność jest powiazana  
z regionem, a przynależność do Oddziału Krakowskiego została potwierdzona przez Związek 
Kompozytorów Polskich Zarząd Oddziału w Krakowie, w skrócie ZKP ZOK.  
 
 
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

§ 3 
 
Celem istnienia i działalności ZKP OK jest:  
1) integracja i promocja lokalnego środowiska kompozytorów, teoretyków muzyki  
i muzykologów 
2)   działanie na rzecz kultury muzycznej w Krakowie i regionie 
3)  reprezentowanie środowiska muzycznego wobec władz regionu oraz innych instytucji 
publicznych 
4) coroczna organizacja festiwalu muzyki współczesnej pod nazwą „Międzynarodowy 
Festiwal Kompozytorów Krakowskich”, będącego forum prezentacji twórczości 
kompozytorów krakowskich w kontekście muzyki polskiej i światowej 
5) rozwijanie działalności promującej krakowską i polską muzykę współczesną oraz 
twórczość muzykologiczną we współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z krajami regionu. 
 

§ 4 
 
Cele te są realizowane zgodnie z treścią §6 i §7 Statutu Związku Kompozytorów Polskich.      
 
 
 
 
III. WŁADZE NACZELNE I ORGANA POMOCNICZE ZKP OK  
 

§ 5 
 
1. Władzami naczelnymi ZKP OK są:  

1) Zebranie Ogólne Członków Oddziału 
2) Zarząd Oddziału 

2.  Kadencja władz naczelnych wybieranych przez Zebranie Ogólne Członków Oddziału 
trwa 2 lata.  



 
§ 6 

 
1.  Władze naczelne ZKP OK wykonują swoje czynności w oparciu o podejmowane uchwały. 
2.  Uchwała jest ważna, jeśli zostały spełnione warunki wymienione w § 20 ust. 2 Statutu 
ZKP.  
 

§ 7 
 
Wszystkie posiedzenia Władz i Organów ZKP OK są protokołowane.  
 
 

§ 8 
 
Najwyższą władzą ZKP OK jest Zebranie Ogólne, gromadzące wszystkich członków 
Oddziału. 
 

§ 9 
 
1. Zebrania Ogólne są zwoływane przez Prezesa ZKP OK, decyzją Zarządu ZKP OK,  

a także na uzasadniony wniosek grupy członków Oddziału, w porozumieniu z Zarządem 
Oddziału.  

2. Zarząd Oddziału ma obowiązek zawiadomienia w formie pisemnej wszystkich członków 
Oddziału o terminie i planowanym porządku obrad Zebrania Ogólnego nie później niż  
7 dni przed terminem Zebrania.  

 
§ 10 

 
1. Uchwały na Zebraniu Ogólnym Członków ZKP OK zapadają zwykłą większością 

głosów, z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 20 p. 3 Regulaminu.  
2. Członkowie ustępującego Zarządu Oddziału nie biorą udziału w głosowaniu nad 

wnioskiem o udzielenie absolutorium. 
3. Wybory do władz naczelnych i organów ZKP OK odbywają się w głosowaniu tajnym. 
4. Prezesa Oddziału wybiera Zebranie Ogólne większością głosów obecnych na zebraniu 

50% + 1 głos. Jeżeli żaden kandydat nie otrzyma wymaganej większości odbywa się 
druga tura głosowania, do której stają kandydaci zajmujący pierwsze i drugie miejsce pod 
względem ilości głosów otrzymanych w pierwszej turze. W drugiej turze Prezes zostaje 
wybrany zwykłą większością głosów.  

5. Członków Zarządu Oddziału wybiera – spośród kandydatur zgłoszonych przez Prezesa  
i innych członków Oddziału – Zebranie Ogólne w tajnym głosowaniu większością 
głosów obecnych na zebraniu 50% + 1 głos. Kandydaci, którzy uzyskali wymaganą 
większość zostają Członkami Zarządu w liczbie ustalonej decyzją Zebrania Ogólnego, 
zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, w kolejności według liczby uzyskanych 
głosów. Jeżeli wymagana liczba kandydatów nie otrzymała stosownej większości, 
odbywa się druga tura głosowania, w której brakujących Członków Zarządu Oddziału 
wybiera się zwykłą większością głosów. 

 
§ 11 

 
1. Zebranie Ogólne otwiera Prezes, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes, bądź 

delegowany przez Prezesa członek Zarządu Oddziału.  
2. Prowadzenie Zebrań Ogólnych, z wyjątkiem zebrań wyborczych, leży w gestii Prezesa 

Oddziału, który może sam prowadzić Zebranie Ogólne lub wskazać osobę do pełnienia 
tej funkcji podczas danego zebrania.  



3. Zebranie Ogólne zwołane dla wyboru nowych Władz Oddziału (zebranie wyborcze) 
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zebrania oraz Komisję Skrutacyjną w liczbie 
co najmniej 2 osób.  

 
§ 12 

 
1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego ZKP OK należą:  

1) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału 
2) wybór nowych Władz Oddziału: 

a) Prezesa Oddziału w oddzielnym głosowaniu 
b) pozostałych Członków Zarządu Oddziału w liczbie co najmniej 5, w tym 

Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz członków Zarządu  
c) zastępców członków Zarządu Oddziału, jeżeli została wyrażona taka wola 

Zebrania Ogólnego 
3) uchwalanie wytycznych dla działalności Oddziału i jego Zarządu 
4) wybór komisji i innych, nadzwyczajnych bądź tymczasowych ciał kolegialnych 

stosownie do działalności i potrzeb Oddziału; wybór tych organów wymaga 
wcześniejszego ustalenia w formie uchwały Zebrania Ogólnego ich kompetencji, 
zakresu i czasu działania.  

 
§ 13 

 
1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz  

co najmniej 2 członków wybranych przez Zebranie Ogólne.  
2. W razie wygaśnięcia członkostwa ZKP lub ustąpienia członka Zarządu Oddziału przed 

upływem kadencji na jego miejsce wchodzi ten z zastępców wybranych przez Zebranie 
Ogólne, który otrzymał największą liczbę głosów. W razie braku zastępców Członków 
Zarządu nie ma obowiązku uzupełniania składu Zarządu, jeżeli spełniony jest warunek 
wymieniony w § 13 ust. 1 p. 2 b). W razie nie spełnienia tego warunku należy uzupełnić 
skład Zarządu Oddziału w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy w trybie wyboru 
Członka Zarządu przewidzianym niniejszym Regulaminem.  

3. W razie wygaśnięcia członkostwa lub ustąpienia Prezesa Oddziału przed upływem 
kadencji jego obowiązki przejmuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy Wiceprezes 
Zarządu. Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu winien w takiej sytuacji zwołać Zebranie 
Ogólne Oddziału w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy, o ile w ciągu tego czasu nie 
przypada termin zwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków ZKP OK.  

 
§ 14 

 
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje i prowadzi co najmniej 2 razy do roku Prezes 

Oddziału, a pod jego nieobecność – Wiceprezes.  
2. Prezes Oddziału ma obowiązek zawiadomienia członków Zarządu Oddziału o terminie 

posiedzenia Zarządu co najmniej na 7 dni przed tym terminem.  
3. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają większością głosów 50% + 1 głos w obecności  

co najmniej połowy członków Zarządu.  
4. Uchwały w sprawach finansowych mogą być podejmowane tylko z udziałem Skarbnika 

lub w czasie jego nieobecności – członka Zarządu Oddziału wyznaczonego przez Zarząd 
do wykonywania czynności Skarbnika.  

5. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym inni 
członkowie ZKP, a także osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału dla wyjaśnienia 
określonej, doraźnej kwestii będącej przedmiotem obrad.  

 
 
 
 



§ 15 
 
Na pierwszym posiedzeniu Prezes i członkowie Zarządu Oddziału wybierają ze swego     
grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Oddziału.  

 
§ 16 

 
Do kompetencji Zarządu Oddziału należą:  
1) kierowanie ogólną i bieżącą działalnością ZKP OK w myśl uchwał i wytycznych 

Zebrania Ogólnego i zgodnie z celami działalności zawartymi w § 3 niniejszego 
Regulaminu, a w szczególności – nadzór nad przygotowaniem i realizacją 
„Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich” wymienionego w p. 4 tego 
paragrafu 

2) reprezentowanie Oddziału wobec Władz Naczelnych ZKP oraz na zewnątrz 
3) Zwoływanie Zebrań Ogólnych Oddziału oraz ustalanie ich porządku dziennego 
4) Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych dla Zebrania Ogólnego 

Oddziału ani innych organów ZKP 
5) prowadzenie spraw ZKP nie zastrzeżonych dla pozostałych władz ZKP.  

 
§ 17 

 
1. Dyrektora „Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich” (dalej: 

Dyrektora Festiwalu) wybiera Zarząd większością 50% + 1 głosów w obecności co 
najmniej połowy członków Zarządu (w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza  
i Skarbnika) podczas pierwszego posiedzenia członków Zarządu, ale nie później aniżeli 
w ciągu 10 dni od wyboru Prezesa i Zarządu ZKP OK.  

2. Prezes ZKP OK może pełnić funkcję Dyrektora Festiwalu.  
3. Kadencja Dyrektora Festiwalu trwa 2 lata.  
4. Dyrektor Festiwalu jest autorem projektu festiwalu. Obowiązkiem Dyrektora Festiwalu 

jest przedstawienie Zarządowi koncepcji Festiwalu na 5 miesięcy przed jego 
rozpoczęciem, a po jego zakończeniu – złożenie sprawozdania z przebiegu Festiwalu.  

5. Dyrektor Festiwalu i Prezes ZKP OK w porozumieniu z Zarządem ZKP OK powołują 
zespół ds. organizacyjnych Festiwalu.  

6. Zarząd ZKP OK może podjąć uchwałę o odwołaniu Dyrektora Festiwalu z zajmowanego 
stanowiska przed upływem jego kadencji. Decyzja ta musi zostać zatwierdzona przez 
Zebranie Ogólne członków ZKP OK większością 50% + 1 głos obecnych na Zebraniu.  

 
§ 18 

 
1. Korespondencję w imieniu ZKP OK podpisuje Prezes lub Wiceprezes w porozumieniu  

z Sekretarzem i Skarbnikiem Oddziału.  
2. Prezes może delegować dowolnego członka Zarządu do prowadzenia korespondencji  

w danej sprawie w porozumieniu z Wiceprezesem, Sekretarzem i Skarbnikiem Oddziału.  
 
 
 
 
IV. ZMIANY W REGULAMINIE. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 
 

§ 19 
 
1. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Zebrania Ogólnego Członków 

ZKP OK. 



2. Wnioski w sprawie zmian niniejszego Regulaminu mogą zgłaszać do Zarządu Oddziału 
wszyscy członkowie ZKP OK w terminie co najmniej 2 tygodni przed dniem Zebrania 
Ogólnego, na którym ma zostać rozpatrzony wniosek. 

3. Uchwały w sprawie zmian Regulaminu zapadają większością 50% głosów + 1 głos 
obecnych na Zebraniu Ogólnym.  

 
§ 20 

 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zebranie Ogólne ZKP 
OK większością 50% + jeden głos obecnych na Zebraniu.  
 
 
Regulamin uchwalony i przyjęty na Zebraniu Ogólnym ZKP Oddziału Krakowskiego.  

Kraków, 25 stycznia 2007 r.  

 

Zmiany w Regulaminie przyjęte i uchwalone na Zebraniu Ogólnym ZKP Oddziału  

w Krakowie, w dniu 23 stycznia 2016 r. 


