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Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki, zwane w dalszej części
statutu Towarzystwem.
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa, Plac Teatralny 1,00-950 Warszawa. Towarzystwo
może prowadzić również działalność za granica, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3
Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.
§4
Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki
oraz pieczęci podłużnej z napisem: Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki w Warszawie,Plac
Teatralny 1, 00-950 Warszawa.
§5
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Rozdział II
Cele i środki działania.
§6
Celem Towarzystwa jest inspirowanie i organizowanie narodowej kultury muzycznej, jej promocja za
granicą a w szczególności szerzenie i pogłębianie wiedzy o życiu i działalności Stanisława Moniuszki
oraz upowszechnianie jego twórczości w kraju i za granicą.
§7

Cele Towarzystwa urzeczywistnia się przez:
1) inicjowanie, popieranie i prowadzenie prac naukowo--badawczych w zakresie życia i twórczości
Stanisława Moniuszki,
2) inicjowanie wykonywania dzieł Stanisława Moniuszki przez jak najszersze kręgi społeczeństwa
(zarówno przez profesjonalistów, jak i przez amatorów),
3) inspirowanie wydawnictw dokumentalnych i muzycznych związanych z życiem i twórczością
Stanisława Moniuszki,
4) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie oryginalnych dokumentów, rękopisów, dzieł sztuk
plastycznych i zdobniczych oraz pamiątek moniuszkowskich,
5) założenie, gromadzenie i udostępnianie zbiorów fonote-ki, fototeki oraz biblioteki moniuszkowskiej,
6) roztaczanie opieki nad działalnością artystyczną i naukową w dziedzinie moniuszkowskiej poprzez
współpracę ze stowarzyszeniami twórczymi, szkołami muzycznymi, wydawnictwami, telewizją, filmem
i prasą,
7) inspirowanie i organizowanie festiwali moniuszkowskich, koncertów, wystaw, odczytów, sesji
naukowych, audycji moniuszkowskich,
8) organizowanie konkursów wokalnych im. Stanisława Moniuszki,
9) udzielanie pomocy kandydatom do konkursów i ich laureatom,
10)organizowanie mistrzowskich kursów na wykonanie dzieł Moniuszki,
11)inicjowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej w zakresie tematyki moniuszkowskiej,
12)roztoczenie opieki nad zabytkami i pamiątkami moniuszkowskimi,
13)podejmowanie działań w celu wykonania dzieł Moniuszki za granica w tym na najbardziej
prestiżowych scenach świata, przez najlepszych wykonawców, zespoły i solistów,
14)inspirowanie nowych nagrań muzyki Moniuszki, stworzenia filmowych wersji jego dzieł,
15)udzielanie pomocy artystom i instytucjom promującym muzykę polską zwłaszcza muzykę
Moniuszki na świecie,
10) podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz wykonywania utworów Moniuszki,
upowszechniania w Polsce i na świecie wiedzy na temat kompozytora i jego twórczości.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) zbiorowych
§9
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel RP, który pragnie wnieść swój wkład pracy
społecznej w urzeczywistnienie celów Towarzystwa i zostanie przyjęty przez Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.
§10
Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu
osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa, dla promocji muzyki poslkiej a zwłaszcza muzyki
Moniuszki w kraju i za granicą.
§11
Członkiem zbiorowym Towarzystwa może być szkoła, uczelnia wyższa, towarzystwo, firma
produkcyjna lub handlowa popierająca cele działalności Towarzystwa. Członkostwo zbiorowe uzyskuje
sie przez złożenie pisemnej deklaracji kierownictwa instytucji i jej akceptację przez Zarząd.
§12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2) uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Towarzystwo,
3) występować do władz Towarzystwa z wnioskami dotyczącymi spraw Towarzystwa,
4) korzystać ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych w regulaminach.

§13
1. Członkowie honorowi zwolnieni są od płacenia składek członkowskich.
2. Członek honorowy, obywatel polski, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
3. Członek honorowy, cudzoziemiec posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
§14
Członkowie mają obowiązek:
1) brać czynny udział w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa,
2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Towarzystwa,
3) regularnie opłacać składki członkowskie.
§15
Przedstawiciele członków zbiorowych Towarzystwa mianowani przez kierownictwa instytucji mogą
uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach i posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Członkowie
zbiorowi uczestniczą w realizacji celów Towarzystwa , wspierają organizacyjnie i finansowo
działalność Towarzystwa w formach i zakresie określonym przez członków zbiorowych w konsultacji z
Towarzystwem.
§16
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) śmierci,
2) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie,
3) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich
przez okres co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu, . ,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek lub
skazania na karę dodatkową utraty praw publicznych.
§17
1. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członkostwo zbiorowe ustaje w wyniku wycofania wniosku o członkostwo przez kierownictwo
instytucji. Ustanie członkostwa zbiorowego może stwierdzić Zarząd ,jeśli członek zbiorowy nie będzie
wykazywał przez ponad rok zainteresowania działalnością Towarzystwa.
§18
Logo i nazwa członka zbiorowego, który aktywnie współpracuje z Towarzystwem, może być, na
podstawie decyzji Zarządu, prezentowane na drukach firmowych Towarzystwa, na plakatach i
programach koncertów, przedstawień, imprez organizowanych przez Towarzystwo.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa.
§ 18
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym
lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w tym przedmiocie.
2. Władze Towarzystwa mogą dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce tych,
którzy ustąpili w czasie kadencji, z tym że liczba osób dokooptowanych do każdej władzy nie może
przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.
§20
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
połowy członków — w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych — w drugim terminie, o
ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wytyczanie kierunku i uchwalanie planów działalności Towarzystwa,
5) rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Towarzystwa, zgłoszonych na piśmie
do Zarządu przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków,
6) podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Towarzystwa,
7) uchwalanie zmian statutu,
8) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
9) zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa,
11) ustalenie wysokości składek członkowskich,
12) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Członków lub we
wszystkich innych sprawach co do których Statut nie określa właściwości organu Stowarzyszenia.
§21
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków
na 14 dni przed zwołaniem, pisemnie, droga listowną lub emailową.
§22
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu,
na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni od
daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 23
1. Zarząd składa się z 5—10 osób.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków,
3) uchwalanie rocznych planów działalności Towarzystwa,
4) zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz bilansu rocznego Towarzystwa,
5) opracowywanie planów działania krotko i długoterminowych,
6) uchwalanie regulaminów konkursów wokalnych oraz innych regulaminów wewnętrznych,
7) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków i uchwalanie projektowanego porządku obrad,
zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie Członków,
8) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków,
9) realizowanie wszystkich innych zadań i funkcji określonych statutem.
10)zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
§24
Zarząd wybiera spośród swego grona: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i zastępcę
skarbnika
§25
1.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
§26
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, członkowie honorowi oraz przedstawiciele członków zbiorowych.,
§27
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3—5 członków, spośród których wybierany jest przewodniczący i
jego zastępca.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności
Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądać wyjaśnień.
4. Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie
Członków.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Kworum przy podejmowaniu
uchwał wynosi 2/3 ogółu członków Komisji.
Rozdział V
Oddziały terenowe.
§28
1. Oddziały terenowe powstają na podstawie inicjatywy miłośników muzyki Moniuszki w terenie oraz
uchwały Zarządu Towarzystwa i winny liczyć co najmniej 10 członków.
2. Teren działalności oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Oddziału w porozumieniu z Zarządem
Towarzystwa.
§29
Władzami oddziału są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd Oddziału.
§30
1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd
Oddziału.
2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
1) wybór Zarządu Oddziału,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i udzielanie absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
3) wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działalności oddziału,
członków Oddziału,
5) podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkowej oddziału,
6) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.
§31
Zarząd Oddziału składa się z 3—5 osób, spośród których wybiera się: przewodniczącego, sekretarza i
skarbnika.
§32
1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
2) kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem i wytycznymi Walnego Zgromadzenia,
3) współdziałanie z Zarządem Towarzystwa we wszystkich sprawach merytorycznych,
4) uchwalanie planów działalności oddziału,
5) opracowywanie preliminarza budżetowego oraz bilansu oddziału i przedstawianie go Zarządowi
Towarzystwa,
6) składanie sprawozdań z działalności Zarządowi Towarzystwa,
7) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz
Towarzystwa
2. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku.
§33
Komisja Rewizyjna obejmuje zakresem swej działalności oddziały terenowe
§34
Oddziały Towarzystwa, które powstaną za granicą, działają według przyjętych przez siebie statutów,

zgodnych z prawem miejsca powstania Oddziału.
Rozdział VI
Majątek Towarzystwa.
§35
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje i subwencje,
3) zapisy, darowizny,
4) wpływy z działalności statutowej.
§36
1.Do podpisywania w imieniu Towarzystwa wszelkiego rodzaju decyzji wiążących Towarzystwo
finansowo są uprawnieni: prezes lub jeden z wiceprezesów, skarbnik lub zastepca skarbnika- ,łącznie
dwie osoby.
2.Do podpisywania w imieniu Towarzystwa dokumentów nie wiążących Towarzystwa bezpośrednio
finansowo,programowych, korespondencji uprawnieni są prezes, wiceprezesi i sekretarz Towarzystwa
jednosobowo.
Rozdział VII
Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa.
§37
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie i
bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
§38
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Członków wybiera
Komisję Likwidacyjną w składzie 3—5 członków, która prowadzi likwidację Towarzystwa. Majątek
Towarzystwa po jego likwidacji powinien być przekazany instytucjom społecznym o pokrewnym
charakterze.
Statut po zmianach przyjętych uchwałą z dnia 28 marca 2007 r.

