STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NARODOWEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA
W KATOWICACH
Tekst jednolity

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Towarzystwo nosi nazwę TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
NARODOWEJ Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i zwane jest
w dalszym ciągu Statutu TOWARZYSTWEM; kilkuwyrazowa nazwa
orkiestry zastąpiona jest skrótem NOSPR lub słowem ORKIESTRA.
§2
Siedzibą TOWARZYSTWA jest miasto Katowice, a terenem działania obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
TOWARZYSTWO jest samorządnym stowarzyszeniem zarejestrowanym na
podstawie obowiązującego w RP prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.
§4
TOWARZYSTWO ma prawo używania pieczęci odznak według wzorów
zatwierdzonych przez Zarząd TP NOSPR.
§5
TOWARZYSTWO zrzesza na zasadzie dobrowolności miłośników muzyki
i sympatyków NOSPR reprezentujących różne środowiska zawodowe
i społeczne.
§6
TOWARZYSTWO opiera swa działalność na pracy społecznej członków
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CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7
Cele TOWARZYSTWA
1. Dążenie do harmonijnego rozwoju NOSPR przez udzielanie wsparcia
ideowego, materialnego i organizacyjnego, a w szczególności do:
a) występowania w roli organu opiniodawczego wobec władz
państwowych, organizacji politycznych i społecznych oraz podmiotów
gospodarczych we wszystkich sprawach mających na celu dobro
ORKIESTRY;
b) pomocy w działaniach organizacyjnych w zakresie: remontów,
zakupu instrumentów, usług poligraficznych itp.;
c) wspierania finansowego NOSPR z funduszów uzyskiwanych z
darowizn i dotacji instytucjonalnych oraz własnej działalności
gospodarczej prowadzonej na rzecz TOWARZYSTWA;
d) doraźnego zatrudniania członków ORKIESTRY w ramach
działalności gospodarczej TOWARZYSTWA.
2. Propagowanie działalności i osiągnięć artystycznych NOSPR przez
a) organizowanie publicznych spotkań lub konferencji prasowych z
wybitnymi dyrygentami, solistami i muzykami ORKIESTRY;
b) inicjowanie wydawnictw dokumentujących działalność NOSPR
i zapoznających z celami i dorobkiem TOWARZYSTWA.
3. Współpraca ze związkami twórczymi oraz towarzystwami społeczno –
kulturalnymi w kraju i za granicą w zakresie zapoznawania społeczeństwa
ze znaczeniem NOSPR dla kultury polskiej
Rozdział III
CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkami TOWARZYSTWA mogą być osoby fizyczne oraz osoby
prawne.
§9
Członkowie TOWARZYSTWA dzielą się na zwyczajnych, wspierających
i honorowych.
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1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia przyjęta przez
Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji gotowości brania udziału w
realizacji celów TOWARZYSTWA.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) udziału w Walnym Zebraniu z głosem decydującym,
b) czynnego i biernego wyboru do władz TOWARZYSTWA,
c) korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej TOWARZYSTWA,
d) brania udziału w pracach oraz życiu organizacyjnym
TOWARZYSTWA,
e) wysuwania wniosków na Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz
TOWARZYSTWA,
b) współdziałania w realizowaniu celów i zadań TOWARZYSTWA,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez
względu na narodowość, miejsce zamieszkania lub siedzibę, która
zadeklaruje pisemnie na rzecz TOWARZYSTWA pomoc finansową lub
rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członek wspierający – osoba prawna, działa w TOWARZYSTWIE za
pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział w zebraniach TOWARZYSTWA z głosem doradczym,
b) być wyróżnionym dyplomem honorowym TOWARZYSTWA za
szczególną aktywność społeczną i zasługi na rzecz
TOWARZYSTWA.
4. Członkostwo wspierające wygasa wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b) utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
c) skreślenia przez Zarząd w przypadku niewywiązywania się przez
członka wspierającego z przyjętych na siebie zobowiązań.
§ 12
1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla
NOSPR, TOWARZYSTWA lub kultury muzycznej. Godność członka
honorowego nadaje Walne Zebranie Członków TOWARZYSTWA na
wniosek Zarządu.
2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków
rzeczywistych, ponadto są zwolnienie z opłacania składek członkowskich
i innych świadczeń organizacyjnych.
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Członkostwo zwyczajne i honorowe wygasa przez:
a) wystąpienie z TOWARZYSTWA,
b) skreślenie członka zwyczajnego z listy członków za zaleganie – mimo
pisemnego upomnienia – z opłatą składek członkowskich przez okres
jednego roku,
c) wykluczenie za działalność sprzeczną ze Statutem lub skazanie
członka prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z niskich
pobudek lub skazanie na karę dodatkową utraty praw publicznych,
d) śmierć członka.
§ 14
Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z TOWARZYSTWA
przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków
złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia członkowi
wspomnianej decyzji. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie
odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie. Powtórne przyjęcie
członka skreślonego za zaleganie składek może nastąpić uchwałą Zarządu po
uregulowaniu przez odwołującego się zaległych składek.
Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 15
Władze TOWARZYSTWA stanowią:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komicja Rewizyjna.
§ 16
Członkowie władz TOWARZYSTWA pełnią swe funkcje honorowo.
§ 17
Kadencja władz wymienionych w § 15 punkty b) i c) trwa 3 lata
§ 18
W toku kadencji skład władz TOWARZYSTWA może być zmieniony drogą
kooptacji w ilości nie większej niż 1/3 składu.
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Najwyższą władzą TOWARZYSTWA jest Walne Zebranie Członków.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co trzy lata.
§ 20
Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane:
a) przez Zarząd TOWARZYSTWA ,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych
TOWARZYSTWA uprawnionych do głosowania.
§ 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest dla rozpatrzenia szczególnie
ważnych spraw TOWARZYSTWA, przy czym wniosek o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien zawierać proponowany porządek
dzienny.
§ 22
Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania z podaniem porządku
obrad, miejsca i terminów.
§ 23
Walne Zebranie jest prawomocne w I terminie przy obecności co najmniej ½
ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w II terminie – zebranie jest
prawomocnej bez względu na liczbę obecnych.
§ 24
Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały zgodnie z uchwalonym przez
obecnych regulaminem obrad.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania należą sprawy:
a) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym
członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków;
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) wybór członków Zarządu;
d) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
e) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika TOWARZYSTWA do
zawierania umów z członkami Zarządu Stowarzyszenia;
f) uchwalanie zmian Statutu;
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i przeznaczenia jego majątku, jak również w sprawie sposobu
przeprowadzenia likwidacji TOWARZYSTWA;
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyłączenia się Towarzystwa
do innych organizacji;
i) ustalanie wytycznych działalności Towarzystwa;
j) podejmowanie uchwał o opłatach organizacyjnych i składkach
członkowskich;
k) podejmowanie decyzji w sprawach nie wchodzących w zakres
kompetencji innych władz TOWARZYSTWA, a zgłaszanych przez
Zarząd lub członków.
§ 26
Zarząd TOWARZYSTWA składa się z 5 ÷ 7 członków wybranych na Walnym
Zebraniu na okres 3 lat. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego
składu Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. W razie ustąpienia członka
Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd uzupełnia swój skład drogą kooptacji
zgodnie z § 18 Statutu.
§ 27
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa nie rzadziej
niż co trzy miesiące.
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie TOWARZYSTWA na zewnątrz przez Prezesa lub
Wiceprezesa i Sekretarza lub Skarbnika;
b) realizacja celów statutowych TOWARZYSTWA;
c) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania;
d) uchwalanie planu działalności i budżetu, opracowywanie
regulaminów;
e) sporządzanie sprawozdań finansowych za ubiegły rok;
f) angażowanie lub zwalnianie pracowników administracyjnych;
g) nabywanie majątku nieruchomego i środków trwałych na
potrzeby TOWARZYSTWA, przyjmowanie dotacji, darowizn i
zapisów;
h) przyjmowanie i skreślanie członków TOWARZYSTWA;
i) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
j) rozpatrywanie spraw spornych lub dyscyplinarnych wnoszonych
przez członków lub Komisję Rewizyjną;
k) wykonywanie orzeczeń i zaleceń Komisji Rewizyjnej.
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Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości
głosów decyduj głos Prezesa. Dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana
jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.
§ 30
Komisja Rewizyjna składa się z 3 ÷ 5 członków wybranych na Walnym
Zebraniu na okres 3 lat. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie
Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą
wchodzić w skład innych organów TOWARZYSTWA.
§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności TOWARZYSTWA;
b) kontrola działalności Zarządu TOWARZYSTWA;
c) badanie dokumentacji finansowej TOWARZYSTWA;
d) badanie sprawozdań finansowych sporządzonych przez Zarząd;
e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych za ubiegły rok sporządzonych
przez Zarząd;
f) kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania i Zarządu oraz stawianie
na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi;
g)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli;
h) rozpatrywanie skarg członków, spraw spornych między członkami lub
spraw dyscyplinarnych wnoszonych z inicjatywy własnej lub Zarządu;
i) reprezentowanie Stowarzyszenia w sporach z Zarządem lub jego
członkami.
§ 32
Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszystkich dokumentów TOWARZYSTWA
oraz ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 33
Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami. Jeżeli
Zarząd nie uwzględni lub nie rozpatrzy wniosków, Komisja może przedłożyć je
Walnemu Zebraniu Członków.
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1.Komisja Rewizyjna ma obowiązek kontrolowania gospodarki Zarządu
co najmniej raz w roku.
2.W sprawach wynikających z § 31 pkt. C Komisja spełnia role sądu
koleżeńskiego.
3.W razie niemożności polubownego załatwienia rozpatrywanych spraw
wynikających z delegacji ust.2. Komisja ma prawo:
a) przedłożyć sprawy do decyzji Zarządu wraz z własnym wnioskiem;
b) zawiesić w prawach członka TOWARZYSTWA na okres do 3 lat;
c) wykluczyć z TOWARZYSTWA.
4.Od orzeczeń Komisji Rewizyjnej w powyższych sprawach stronom
przysługuje odwołanie do Zarządu lub najbliższego Walnego Zebrania
Członków.
Rozdział V
MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 35
TOWARZYSTWO może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, pobierać
składki, zawierać umowy, przyjmować zapisy darowizny, dotacje, subwencje,
czerpać dochody z imprez i działalności gospodarczej wspierającej realizację
celów TOWARZYSTWA.
§ 36
Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisują
w imieniu Zarządu Prezes lub Wiceprezes oraz Sekretarz lub Skarbnik. Zarząd
może upoważnić osoby inne do zaciągnięcia zobowiązań i podpisywania
związanych z tym dokumentów w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego lub
Nadzwyczajnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów.
§ 38
Likwidacja TOWARZYSTWA może nastąpić tylko na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 2/3 głosów, przy
obecności przynajmniej połowy członków zgłoszonych na liście obecności na
Walnym Zebraniu.
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§ 39
Wniosek o likwidację musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na 1 miesiąc przed
terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony w porządku dziennym
Walnego Zebrania Członków.
§ 40
Przy uchwale Walnego Zebrania o likwidacji TOWARZYSTWA musi być
powzięta uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku.

Tekst jednolity
Stan na dzień 26 maja 2019

