Jednolity tekst Statutu Ogólnopolskiego stowarzyszenia „Z muzyką do ludzi”.

STATUT
Stowarzyszenia „Z muzyką do ludzi”
Postanowienia ogólne
§1
1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi”.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Nowieczek.
§2
1. Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi” w Nowieczku zwane dalej Stowarzyszeniem jest
dobrowolnym, samorządnie określającym swoje cele, program działania
i struktury organizacyjne zrzeszeniem mającym na celu realizację niżej wymienionych
celów statutowych.
2. Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach.
§3
Ilekroć w statucie jest mowa o Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie
„Z muzyką do ludzi” w Nowieczku.
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§6
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do
prowadzenia swoich spraw, jak i indywidualnych spraw członków Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie tych spraw osobom fizycznym lub stosownym
instytucjom. Członkom i pracownikom Stowarzyszenia należy się zwrot kosztów poniesionych
w związku z udziałem w naradach, konferencjach, koncertach, festiwalach jak również
w szkoleniach i w dokształcaniu, jeśli Zarząd uzna konieczność doskonalenia ich umiejętności
do realizacji celów statutowych.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, a także
realizować swe cele statutowe we współpracy z polskimi i zagranicznymi osobami prawnymi
i fizycznymi.
§8
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania.
§9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze ze szczególnym uwzględnieniem
upowszechniania słuchania muzyki w ośrodkach i społecznościach o niskim poziomie
aktywności kulturalnej oraz ograniczonym lub utrudnionym dostępie do szeroko
pojętej kultury,
2. Podtrzymywanie i rozwój świadomości kulturowej społeczeństwa,
3. Edukacja w zakresie rozumienia muzyki,
4. Wspieranie rozwoju wykonawstwa muzycznego,
5. Popularyzacja nauk związanych z muzyką.
§ 10
Sposoby realizacji celów:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizacja koncertów i festiwali.
Organizacja kursów i warsztatów.
Organizacja konferencji,
Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć naukowych, oświatowych, kulturalnych.
Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć mających na celu propagowanie kultury.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zamieszkałe w kraju i za
granicą.
§ 12
Członkami Stowarzyszenia są:
1. Członkowie zwyczajni,
2. Członkowie wspierający,
3. Członkowie honorowi.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych akceptująca cele statutowe
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową
lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w rozwój idei Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez Walne Zebranie na
wniosek zarządu.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo do:
a)
b)
c)
d)

czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, koncertach, warsztatach itd.,
zgłaszania własnych opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
korzystania z pomocy Stowarzyszenia w formie rzeczowej lub finansowej.
§ 15

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu.
§ 16
Członek wspierający i honorowy posiada prawa i obowiązki określone w § 14 i 15 oprócz pkt
1 § 14
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie wobec
Stowarzyszenia,
b. śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo
utraty praw publicznych,
c. likwidacji członka będącego osobą prawną,
d. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6
miesięcy,
e. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek w rażący
sposób uchybia postanowieniom statutu albo niegodnym zachowaniem narusza
dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonych w pkt 1 pkt d, e orzeka Zarząd podając przyczyny
skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu
Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
a)
b)
c)
d)

Walne Zebranie Czlonków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.
§ 19

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
§ 20
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Walne Zebranie wybiera Prezesa oraz – bez określania ich funkcji, pozostałych
członków Zarządu.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawie powoływania do działania innych organizacji,
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków
Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie skarg i wniosków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
§ 22
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd liczy od 3 do 6 osób i jest wybierany w głosowaniu jawnym przez Walne
Zebranie Członków.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowaniu są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

§ 23
W przypadku rezygnacji, skreślenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie głosowania
Walnego Zebrania Członków na nieobsadzone stanowisko.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
ustalenie wysokości składek członkowskich,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania członków i skreślania
członków,
występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania członków o nadanie godności
członka honorowego,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnego Zebrania Członkków,
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub
ruchomego,
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
§ 25

Do podejmowania decyzji dotyczących dysponowania majątkiem oraz zaciągania
zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: Prezes Stowarzyszenia
lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 4 osób.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej dwóch członków.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
§ 27
W przypadku skreślenia, rezygnacji (jak w § 23) lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany
poprzez przeprowadzenie głosowania przez Walne Zebrania Członków na nieobsadzone
stanowisko.

§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo
żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. przedkładanie Walnemu Zebraniu członków sprawozdań ze swej działalności.
§ 29
1. Sąd koleżeński tworzą: przewodniczący oraz dwóch sędziów zwykłych, wybieranych
przez Walne Zgromadzenie Członków, spośród członków Stowarzyszenia,
cieszących się szczególnym szacunkiem.
2. Sąd Koleżeński zajmuje się w szczególności:
oceną czy działania lub postawa konkretnych członków są bądź nie są sprzeczne z
celami Stowarzyszenia,
oceną czy w wyniku działań lub postawy konkretnych członków cierpi dobre imię
Stowarzyszenia,
rozstrzyganiem sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia jeśli strony oddadzą
spór pod jurysdykcję Sądu Koleżeńskiego
3. Wnioski o rozpatrzenie konkretnej sprawy mogą być przedkładane Sądowi przez
dwóch członków Stowarzyszenia lub Zarząd. Sąd może rozpatrywać sprawy również
z własnej inicjatywy.
4. Sąd Koleżeński może wnieść do Zarządu Stowarzyszenia o zawieszenie członka
w prawach lub skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.
5. W przypadku rezygnacji, skreślenia lub śmierci członka Sądu koleżeńskiego, skład
osobowy Sądu koleżeńskiego jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie głosowania
Walnego Zgromadzenia na nieobsadzone stanowisko.
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§ 30
1. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
a) dotacji budżetowych i pozabudżetowych,
b) subwencji,
c) darowizn,
d) spadków oraz zapisów,
e) inne wpływy.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
a)

b)
c)
d)
e)

propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze ze szczególnym
uwzględnieniem
upowszechniania słuchania muzyki w ośrodkach
i społecznościach o niskim poziomie aktywności kulturalnej oraz
ograniczonym lub utrudnionym dostępie do szeroko pojętej kultury,
podtrzymywanie i rozwój świadomości kulturowej społeczeństwa,
edukacja w zakresie rozumienia muzyki,
wspieranie rozwoju wykonawstwa muzycznego,
popularyzacja nauk związanych z muzyką,

f)
g)

prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
propagowanie współdziałania z samorządami terytorialnymi,
ośrodkami kultury, szkołami muzycznymi, kościołami.

lokalnymi

3. Działalność odpłatna pożytku publicznego:
a) wykonawstwo muzyczne,
b) organizacja koncertów i festiwali,
c) organizacja kursów i warsztatów,
d) organizacja konferencji,
e) organizowanie przedsięwzięć naukowych, oświatowych i kulturalnych,
f) organizowanie przedsięwzięć mających na celu propagowanie kultury.
§ 31
Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym, a środki rzeczowe w siedzibie
Stowarzyszenia.
§ 32
1. Ewentualne zyski, wynikające z działalności Stowarzyszenia, mogą być użyte tylko
w ramach działalności statutowej.
2. Członkowie Stowarzyszenia nie uczestniczą w zyskach.
§ 33
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
upoważniony jest Prezes stowarzyszenia lub trzej inni członkowie Zarządu łącznie.
3. Stowarzyszenie może zakładać odrębne Fundusze celowe, na które przekazywane
będą środki pochodzące od sponsorów oraz z których składniki majątkowe będą
przeznaczane na cele wskazane przez tych sponsorów.
§ 34
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
1. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których
mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich.
2. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których
mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
3. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach
towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1
pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 35
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie
służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie
decyduje Walne Zebranie Członków.
§ 36
Dla ważności pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa
Stowarzyszenia lub dwóch innych członków Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 37
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z
późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 38
Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia
Sądu Rejestrowego.

