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STATUT 

TOWARZYSTWA MIĘDZYNARODOWYCH KURSÓW MUZYCZNYCH 

IM. JERZEGO HELLERA 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. 

Jerzego Hellera, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem. 

 

§2 

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Towarzystwo może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§3 

Siedziba Towarzystwa mieści się w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 20. 

 

§4 

Towarzystwo posiada osobowość prawną. 

 

§5 

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem: Towarzystwo Międzynarodowych 

Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera ul. Strzelców Bytomskich 20, 45-084 Opole. 

 

 

 

Rozdział II 

Cel, przedmiot i formy działania 

 

 

Celem Towarzystwa jest integracja młodych muzyków różnych krajów pod opieką wybitnych 

pedagogów. 

 

§7 

1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1.1 nieodpłatną działalność w zakresie: 

a. inspirowanie i pogłębianie zagadnień związanych z dydaktyką muzyczną, 

b. inspirowanie i organizowanie koncertów dla młodych wykonawców, 

c. inspirowanie i organizowanie konkursów wykonawczych i kompozytorskich, 

d. promowanie młodych i utalentowanych muzyków, 

e. udzielanie, w miarę możliwości, pomocy młodym i utalentowanym artystom, 

f. przyznawanie, w miarę finansowych możliwości, stypendiów artystycznych,  

g. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i 

wydawniczej w zakresie tematyki prowadzonych kursów muzycznych, 

h. organizowanie i finansowanie prac nad katalogowaniem i dokumentowaniem 

dorobku prac działalności Towarzystwa, 
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i. nawiązywanie współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami 

społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Towarzystwa oraz 

osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Towarzystwa. 

1.2 odpłatną działalność w zakresie: 

a.    organizowanie kursów interpretacyjnych w różnych dziedzinach wykonawstwa           

muzycznego, 

b.    organizowanie koncertów profesjonalnych, 

           c.    inspirowanie i organizowanie sesji, seminariów i sympozjów muzycznych 

d.    upowszechnienie wydawnictw muzycznych w zakresie tematyki     

prowadzonych kursów muzycznych. 

 

 

 

2. Wszystkie formy działalności wymienione w punktach 1.1 i 1.2 mogą być realizowane 

w miarę możliwości i potrzeb z udziałem gości z zagranicy. 

3. Towarzystwo może delegować lub rekomendować swoich członków i przedstawicieli 

do udziału w imprezach muzycznych i naukowych odbywających się również poza 

granicami kraju. 

4. W miarę możliwości i potrzeb Towarzystwo może nawiązywać współpracę z 

analogicznymi Towarzystwami w kraju i poza jego granicami, jak również może być 

członkiem tych Towarzystw. 

5. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy 

wyłącznie realizacji celów statutowych. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie – prawa i obowiązki 

 

1. Członkostwo Towarzystwa może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. 

2. Członkowie dzielą się na: 

a. członków zwyczajnych 

b. członków honorowych 

c. członków korespondencyjnych 

d. członków wspierających. 

 

§9 

Członkiem zwyczajnych może być każda osoba pełnoletnia posiadająca obywatelstwo 

Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

 

§10 

Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub 

pełnoprawnego uczestnika Walnego Zgromadzenia osobom szczególnie zasłużonym dla 

Towarzystwa lub dla kultury polskiej. 

 

§11 

1. Członkiem korespondentem może być osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa, 

aktywnie współpracująca z Towarzystwem w dziedzinie artystycznej i naukowej i 

popierająca cele Towarzystwa. 

2. Tytuł członka korespondenta przyznaje Zarząd po uzyskaniu zgody osoby 

zainteresowanej. 
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§12 

Członkami wspierającymi mogą być osoby działające na terenie kraju i poza jego granicami.  

 

§13 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa, 

2. uczestniczyć w działalności Towarzystwa oraz we wszystkich pracach przez niego 

prowadzonych, 

3. występować do Towarzystwa z wnioskami dotyczącymi spraw Towarzystwa, 

4. korzystać ze świadczeń i przedmiotów będących własnością Towarzystwa na zasadach 

określonych w odrębnym Regulaminie. 

 

§14 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. czynnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa, 

2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 

3. regularnie opłacać składki członkowskie. 

 

§15 

Członkowie korespondenci i członkowie wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki 

członków zwyczajnych za wyjątkiem określonego w §13 pkt 1. 

 

§16 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1. zgłoszonego pisemnie dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, 

2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek 

członkowskich przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy, 

3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działalność godzącą 

w dobre imię Towarzystwa luz za działanie na jego szkodę. 

 

§17 

Od orzeczenia sądu koleżeńskiego o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie się do 

Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna. 

 

§18 

1. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

2. Członkowie korespondenci mogą być pozbawieni tytułu prze Zarząd na ich własne 

żądanie lub w razie wykazania braku zainteresowania działalnością Towarzystwa. 

 

 

Rozdział IV 

Władze i struktura Towarzystwa 

 

§19 

Władzami Towarzystwa są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Sąd Koleżeński, 
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5. Zarządy Kół. 

 

§20 

1. Kadencja wszystkich Władz Towarzystwa trwa 4/cztery/ lata, a ich wybór odbywa się 

w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. Władze Towarzystwa mogą dokooptowywać do swojego grona osoby będące 

członkami Towarzystwa na miejsce tych osób, które odeszły w czasie kadencji. 

3. Liczba osób dokooptowanych do każdej z władz, o których mowa w ust.2 nie może 

przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. 

 

§21 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności połowy członków w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych 

w drugim terminie. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, 

b. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu 

Koleżeńskiego, 

c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

d. uchwalanie planów działalności Towarzystwa i wytyczanie kierunków jego 

działania, 

e. rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Towarzystwa, 

f. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 

g. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa, 

h. podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Towarzystwa, 

i. podejmowanie uchwał w zakresie zmian Statutu, 

j. uchwalanie regulaminów działalności organów Towarzystwa, w tym: Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, 

k. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

l. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa. 

 

§22 

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia jej członkowie powinni 

być powiadomieni przez Zarząd pisemnie co najmniej 14 dni przed planowanym 

terminem posiedzenia. 

2. Walne Zgromadzenie każdorazowo na posiedzeniu wybiera przewodniczącego i 

protokolanta obrad. 

 

§23 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby Towarzystwa. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni 

od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

§24 

a. Zarząd składa się z 3-6 osób, w tym Prezesa i v-ce Prezesa. 
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b. Decyzję określającą ilość członków Zarządu w danej kadencji podejmuje 

Walne Zgromadzenie. 

c. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Zarządu na poszczególne stanowiska. 

 

§25 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami 

i wytycznymi Walnego Zgromadzenia, 

2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 

3. uchwalanie okresowych planów działalności Towarzystwa, 

4. zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz bilansu rocznego Towarzystwa, 

5. inicjowanie i występowanie z odpowiednimi wnioskami do innych jednostek 

organizacyjnych, w tym Ministerstwa Kultury i Sztuki, w sprawach dotyczących 

potrzeb organizacyjnych i materialnych, 

6. w miarę potrzeb powoływanie komisji problemowych, 

7. przyznawanie stypendiów artystycznych, 

8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 

9. uchwalanie regulaminów konkursów krajowych i międzynarodowych, 

10. ustalanie zasad i regulaminów organizowanych kursów interpretacyjnych oraz 

odczytów, seminariów i spotkań o tematyce muzycznej, 

11. uchwalanie regulaminu nadawania i pozbawiania członkostwa honorowego 

Towarzystwa oraz występowanie w tym zakresie do Walnego Zgromadzenia, 

12. zwoływanie Walnych Zgromadzeń, ustalanie porządku obrad oraz zgłaszanie 

wniosków, 

13. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych, członków korespondencyjnych i 

członków wspierających, 

14. zwoływanie zebrań informacyjnych w poszerzonym gronie, 

15. zarządzanie majątkiem Towarzystwa, 

16. ustanawianie i przyznawanie dyplomów oraz odznak Towarzystwa osobom fizycznym 

i prawnym oraz uchwalanie regulaminu przyznawania tych odznaczeń, 

17. prowadzenie wszelkich innych spraw Towarzystwa nie zastrzeżonych dla innych 

organów Towarzystwa. 

 

 

§27 

W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego. 

 

§28 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają ze swego grona 

przewodniczącego i jego zastępcę. 

2. Komisja Rewizyjna sprawuje stałą kontrolę całokształtu działalności Towarzystwa ze 

szczególnym  uwzględnieniem działalności merytorycznej oraz finansowo-

gospodarczej. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z 

ustaleń kontroli i żądać stosownych wyjaśnień. 

4. Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin zatwierdzony przez Walne 

Zgromadzenie. 
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§29 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, którzy ze swego grona wybierają 

przewodniczącego i jego zastępcę. 

2. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami 

wynikających z działalności Towarzystwa. 

3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie prawo odwołania się do 

Walnego Zgromadzenia w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. 

4. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin zatwierdzony 

przez Walne Zgromadzenie. 

 

 

§30 

 

1. W miarę potrzeb istnieje możliwość działalności w ramach struktury Towarzystwa w 

kołach, które winny grupować co najmniej 5 osób i są powoływane przez Zarząd 

Towarzystwa. 

2. Koła są bezpośrednio podporządkowane Zarządowi Towarzystwa. 

3. Koła proponują formy swojej działalności i wewnętrznej organizacji. 

4. Propozycje, o których mowa w ustępie 3 wymagają akceptacji Zarządu Towarzystwa. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwrócić się do koła o opracowanie 

regulaminu swojej działalności i przedstawienie go Zarządowi do akceptacji. 

6. Koła ze swoją działalnością mogą występować na zewnątrz tylko po akceptacji 

Zarządu Towarzystwa. 

 

 

 

Rozdział V 

Majątek, fundusze  i zasady gospodarki finansowej 

 

§31 

1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze Towarzystwa składają się: 

a. składki członkowskie, 

b. wpływy i dochody własne, 

c. darowizny, spadki i zapisy, 

d. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 

e. wpływy z ofiarności publicznej, 

f. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych. 

 

§32 

1. Do podpisywania w imieniu Towarzystwa wszelkiego rodzaju oświadczeń woli są 

uprawnieni dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub v-ce Prezes Towarzystwa. 

2. Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa w zakresie zwykłego zarządzania może 

składać jeden członek Zarządu upoważniony przez ten Zarząd. 

 

§33 

Towarzystwo prowadzi działalność finansową i księgowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi. 
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Rozdział VI 

Zmiana Statutu 

 

 

§34 

Walne Zgromadzenie może dokonać zmiany statutu uchwałą podjętą większością 2/3 głosów 

przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§35 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób 

uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie 

wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 członków, która prowadzi likwidację 

Towarzystwa. 

3. Majątek Towarzystwa po jego likwidacji powinien być przekazany organizacjom 

społecznym o podobnym charakterze. 

 

§36 

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru w Sądzie Rejonowym w Opolu. 

 


