Statut
Stowarzyszenia
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie „NONA”

I Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych
Artystycznie „NONA”.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwa skróconą TPDUA „NONA”.
3. Stowarzyszenie posługuje się logo.
Art. 2
Ilekroć w tekście statutu jest mowa o Stowarzyszeniu lub Towarzystwie, oznacza to Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie „NONA”.
Art. 3
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Wrocław.
Art. 4
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
Art. 5
Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz na
podstawie innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
regulujących sprawy będące przedmiotem działania Towarzystwa.
Art. 6
Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
Art. 7
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i
charakterze działania.
Art. 8
Towarzystwo realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach
dopuszczonych przez prawo obowiązujące w chwili ich tworzenia.

Art. 9
1. Towarzystwo realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków.
2. Towarzystwo może zatrudniać pracowników dla prowadzenia swoich spraw, w tym swoich członków.
II Cele i zadania Towarzystwa
Art. 10
Towarzystwo jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie ma na celu nauczanie i działalność
promocyjną dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie wszelkimi możliwymi i dostępnymi środkami,
przewidzianymi w prawie, z wykorzystaniem doświadczenia organizacji i stowarzyszeń podobnego typu.
Ideą powołania, jak i funkcjonowania Towarzystwa jest w szczególności objęcie zasięgiem jego
działania dzieci, uczniów Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz, oraz jednostek powołanych i
prowadzonych przez Towarzystwo. Towarzystwo może objąć zasięgiem swego działania także
absolwentów lub byłych uczniów.
Art. 11
1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) wspomaganie działalności Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz oraz prowadzenie innych szkół i
innych form edukacji artystycznych;
b) stwarzanie dodatkowych możliwości i różnorodnych form rozwijania i pogłębiania umiejętności
artystycznych dzieci i młodzieży oraz prezentowanie tych umiejętności szerszemu kręgu odbiorców
w warunkach optymalnych dla tego rodzaju działań;
c) działalność promocyjną, która może wychodzić poza miejski czy regionalny charakter i z czasem
obejmować swoim zasięgiem obszar całego kraju;
d) organizowanie konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych;
e) organizowanie i wspomaganie inicjatyw w organizowaniu promocyjnych koncertów i wystaw w
wykonaniu dzieci i młodzieży szkół artystycznych;
f) prezentowanie umiejętności dzieci i młodzieży w środkach masowego przekazu – prasie, radio,
telewizji;
2. Towarzystwo realizuje swoje cele również poprzez udzielenie pomocy materialnej dzieciom i
młodzieży, która tej pomocy najbardziej potrzebuje dla dalszego podnoszenia umiejętności, przy
uwzględnieniu posiadanych środków i możliwości Towarzystwa.
3. Uczniowie Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz oraz innych form edukacji artystycznych
prowadzonych przez Towarzystwo, korzystają z wszelkich środków finansowych oraz
organizacyjnych Towarzystwa.
4. Uczniowie Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz bezpłatne korzystają z instrumentów na mocy
przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z
późn. zm)
Jeśli rodzic dziecka uczęszczającego do Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz nie należy do
Towarzystwa, zobowiązany jest pokrywać koszty wyjazdów dziecka na koncerty, a także
zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy instrumentów, jeśli uległy uszkodzeniu w czasie
korzystania przez ucznia.

5. Ze środków organizacyjnych i instrumentów muzycznych nieodpłatnie korzystają uczniowie
wszystkich form edukacji artystycznych prowadzonych przez Towarzystwo.
6. Dla realizacji powyższych celów Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych, której przedmiotem – przy uwzględnieniu kodów i
opisów zgodnych z PKD jest:
a) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami;
b) 58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza;
c) 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
d) 77.29.Z – Wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
e) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
f) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
g) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
h) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
i) 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;
j) 90.01.Z – Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych;
k) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych;
l) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
m) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

III Członkowie Stowarzyszenia
Art. 12
1. Członkostwo w Towarzystwie jest następujące: członkowie zwyczajni, członkowie wspierający,
członkowie honorowi.
2. Członkiem Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, z zastrzeżeniem poniższych
postanowień Statutu.
Art. 13
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) wypełniła deklarację członkowską;
b) zobowiąże się w deklaracji członkowskiej do wnoszenia składki w wysokości ustalanej przez Zarząd;
jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym dziecka, uczącego się w Szkole Muzycznej
I st. im. G. Bacewicz lub w innych formach edukacji artystycznych prowadzonych przez
Towarzystwo, nauczycielem w Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz
Art. 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która spełnia następujące
wymagania:
a) wpiera finansowo Towarzystwo;
b) złożyła wniosek o przyjęcie jej do Towarzystwa.
2. Członek wspierający opłaca składki w wysokości uchwalonej przez Zarząd

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą
należeć do Towarzystwa, uzyskując status członka wspierającego.
Art. 15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która w sposób znaczący i
bezinteresownie wpisała się w działalność Towarzystwa.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

IV Obowiązki i uprawnienia członków Stowarzyszenia
Art. 16
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;
uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa, brać udział w pracach, zebraniach
i innych przedsięwzięciach organizacji z prawem głosu;
uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów
Towarzystwa;
zabiegać o fundusze, darczyńców i sponsorów akcji zgodnych z celami statutowymi Towarzystwa.
Członek zwyczajny Towarzystwa jest zobowiązany:
przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa;
brać czynny udział w pracach Towarzystwa, a w szczególności uczestniczyć w Walnych Zebraniach;
postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać
solidarności organizacyjnej;
dbać o mienie Towarzystwa;
regularnie płacić składki członkowskie
Art. 17

1. Członkowie zwyczajni maja bierne prawo wyborcze, które polega na tym, że mogą być wybierani do
władz Towarzystwa.
2. Członkowie zwyczajni mają również czynne prawo wyborcze, które polega na tym, że mogą
wybierać spośród członków, mających bierne prawo wyborcze osoby, zamierzające pełnić funkcję
we władzach Towarzystwa.
Art. 18
1. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach
organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym - także w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie mają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

Art. 19
Członkowie honorowi mogą być zapraszani przez władze Towarzystwa do brania udziału w jego
pracach oraz uczestniczenia we wszelkich uroczystościach i imprezach organizowanych przez
Towarzystwo. Mogą także uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.

V Nabycie i utrata członkostwa
Art. 20
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu, podejmowanie w oparciu o
wypełnioną przez członka deklarację, zwykłą większością głosów, według zasady zawartej w art. 36
niniejszego statutu.
Art. 21
1.
a)
b)
c)
2.

3.

4.
a)
b)
c)

Przynależność członków do Towarzystwa ustaje w razie:
dobrowolnego wystąpienia;
śmierci;
skreślenia z listy członków.
Dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa następuje na podstawie pisemnego wniosku członka,
złożonego zarządowi Towarzystwa. Zarząd potwierdza ustalanie członkostwa w uchwale o usunięciu
członka z listy członów Towarzystwa.
Ustanie członkostwa z powodu śmierci, zarząd Towarzystwa ustala na podstawie aktu zgonu,
prawomocnego orzeczenia sądu uznającego danego członka za zmarłego lub stwierdzającego zgon,
potwierdzając to w uchwale o usunięciu z listy członków Towarzystwa.
Skreślenie z listy członków, zarząd dokonuje w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów,
w sytuacji gdy:
członek nie opłaca składek przez okres trzech miesięcy lub jego zaległości z tytułu składek
względem Towarzystwa odpowiadają równowartości trzech miesięcznych składek;
naruszył postanowienia Statutu i związane z nim przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
zachował się niezgodnie z uchwałą władz Towarzystwa.

Art. 22
1. Członek zwyczajny może uzyskać status członka honorowego, jeśli zachodzą ku temu przesłanki
opisane w art. 17 niniejszego statutu. Nie uzyskuje jednak takiego członkostwa automatycznie.
Uzyskanie statusu członka honorowego może nastąpić na pisemnie uzasadniony wniosek członka
Towarzystwa lub z inicjatywy Zarządu. Wniosek składa się do Zarządu Towarzystwa.

Art. 23
1. Od uchwały zarządu dotyczącej ustania członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
2. Odwołanie musi być wniesione na piśmie, w ciągu czternastu dni, liczonych od dnia doręczenia
uchwały członkowi, pod rygorem odmowy przyjęcia i rozpoznania odwołania.
3. Odwołanie powinno być rozpatrzone, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków
4. Wniesienie odwołania zostanie rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu.
5. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie ustania członkostwa jest ostateczna, co oznacza,
że nie przysługuje od niej odwołanie.
VI Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje
Art. 24
1.
a)
b)
c)
2.

Władzami Towarzystwa są:
Walne Zebranie Członków;
Zarząd;
Komisja Rewizyjna.
Walne Zebranie Członków jest organem uchwałodawczym i traktuje się ten organ jako najwyższą
władzę Towarzystwa.
3. Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa.
4. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
5. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
Art. 25
1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy wynikające z zakresu
działania Towarzystwa, które nie zostały zastrzeżone na rzecz innych organów Towarzystwa.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należą:
a) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
b) udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa;
c) odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d) podejmowanie uchwał w sprawie działalności programowej i finansowej;
e) ustalanie i uchwalenie budżetu;
f) dokonywanie zmian w Statucie Towarzystwa;
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa;
h) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej, o której mowa w art.
9 niniejszego Statutu;
i) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Towarzystwa do innych organizacji;
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
k) uchwalenie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
l) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

m) podejmowanie uchwały o darowiźnie, której przedmiotem będą instrumenty muzyczne
zakupione przez Towarzystwo, przekazywane na rzecz Szkoły Muzycznej I st. im. G.
Bacewicz w regularnych trzyletnich odstępach czasu, liczonych od momentu powzięcia
ostatniej uchwały w przedmiotowym zakresie;
n) upoważnienie Zarządu do samodzielnego dokonywania zmian w swoim składzie poprzez
kooptacje, przy czym liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3
wszystkich członków Zarządu na okres do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania
Członków.
4. W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wybieranych przez Walne Zebranie
Członków, w czasie trwania kadencji tych władz, uzupełnienie ich składu następuje na Walnym
Zebrania Członków, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. n).
Art. 26
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, na wniosek Zarządu, nie później
niż do końca kwietnia danego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane będzie na wniosek Zarządu, 1/3 liczby
członków Walnego Zebrania lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Art. 27
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 do 9 osób wybranych w głosowaniu jawnym przez Walne
Zgromadzenie Członków, bądź dokooptowanych w okresie kadencji, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust.4
niniejszego artykułu.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić osoby, które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do
czynności prawnych.
3. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą:
prezes, wiceprezes, skarbnik i sekretarz.
4. Prezes Zarządu, jest wybierany spośród członków zwyczajnych, którzy są przedstawicielami
ustawowymi, opiekunami prawnymi, dzieci uczęszczających do Szkoły Muzycznej I st. im. G.
Bacewicz.
5. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał lub częściej w terminach określonych
potrzebami.
6. W zebraniach Zarządu poza członkami Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie
Komisji Rewizyjnej, Dyrektor Szkoły Muzycznej I st, bądź jego przedstawiciele i inni zaproszeni
przez Zarząd uczestnicy.
7. Zebraniom przewodniczy prezes lub osoba wyznaczona przez niego.
8. Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
a) upływu kadencji;
b) pisemnego zrzeczenia się funkcji, z datą złożenia na ręce innego członka Zarządu;
c) odwołania przez Walne Zebranie w okresie kadencji;
d) śmierci oraz prawomocnego pozbawienia praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych;

e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
Art. 28
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa;
b) prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej Towarzystwa oraz kierowanie bieżącą pracą
Towarzystwa;
c) składanie oświadczeń woli i zaciąganie zobowiązań majątkowych w sprawach i granicach
określonych uchwałą Walnego Zebrania Członków;
d) przyjmowanie nowych członków;
e) podejmowanie uchwał o usunięciu członka z listy członków;
f) podejmowanie uchwał o skreśleniu członka z listy członków;
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
h) uchwalanie czesnego za naukę;
i) organizowanie imprez, mających na celu działalność upowszechniającą;
j) podejmowanie działań menadżerskich na rzecz Towarzystwa;
k) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
2. Do reprezentowania Towarzystwa oraz składania oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu
lub jego zastępca, jeśli jednak oświadczenie woli pociąga za sobą powstanie zobowiązania
majątkowego, do jego złożenia wymaga się łącznego działania w tym zakresie Prezesa
Towarzystwa wraz ze Skarbnikiem.
Art. 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród
członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem ust. 3 -5.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i
Zastępcę
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, związku
konkubenckim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia, z
członkami zarządu. Niniejszy zakaz obowiązuje również po ustaniu któregokolwiek z ww. stosunków.
5. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Art. 30
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w zakresie działalności programowej i finansowej
Towarzystwa przynajmniej raz w roku.

Art. 31
Komisja ma kompetencje do:
a) złożenia informacji na Walnym Zebraniu Członków o wynikach przeprowadzonych kontroli;
b) informowania Zarządu (z uwzględnieniem ewentualnych wniosków) o aktualnym stanie jego
działania;
c) stawiania wniosku o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu;
d) złożenie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

VII Zasady podejmowania uchwał
Art. 32
Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków tych władz, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu.

Art. 33
1. W sytuacji, gdy w pierwszym terminie w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków nie uczestniczy co
najmniej połowa liczby członków posiadających prawo głosu, wówczas w drugim terminie
posiedzenia, uchwały mogą być podjęte bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony
wcześniej niż po upływie co najmniej kwadransa po pierwszym terminie.
Art. 34
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane w sprawach:
a) zmian w Statucie, zapadają zwykłą większością głosów.
b) rozwiązania Towarzystwa, zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności
przynajmniej połowy liczby członków posiadających prawo głosu.
2. Rozwiązanie Towarzystwa może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków
zwołanego wyłącznie w tym celu.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
4. Majątek zlikwidowanego Towarzystwa nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
VIII Finanse Towarzystwa i działalność gospodarcza
Art. 35
1. Majątek Towarzystwa powstaje z:
a) składek członkowskich;

b) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa
oraz ofiarności publicznej;
c) deklarowanych kwot przez członków wspierających;
d) okazjonalnych kwest w czasie imprez artystycznych organizowanych przez Towarzystwo;
e) wsparcia finansowego fundacji krajowych i zagranicznych;
f) wsparcia finansowego udzielanego przez władze jednostek samorządu terytorialnego;
g) działalności gospodarczej, jeśli ją prowadzi;
h) inne wpływy
2. Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne prawa
majątkowe, w tym wierzytelności.

IX Organizacja i zasady działania Towarzystwa
Art. 36
1. W celu zapewnienia obsługi kancelaryjno – biurowej Towarzystwa, Zarząd może powołać biuro i
wyznaczyć osoby do poprowadzenia bieżących spraw Towarzystwa.
2. Nadzór nad działalnością biura sprawuje w imieniu Zarządu Prezes lub inna osoba wyznaczona
przez Prezesa.
3. Prezes Zarządu ma obowiązek określenia terminów przyjmowania członków przez przedstawicieli
Zarządu..
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