STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
W WARSZAWIE
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1)

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie w Warszawie, zwane dalej „Towarzystwem”.

2)

Towarzystwo jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.

3)

Towarzystwo działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§2

1)

Towarzystwo działa na terytorium Polski i poza jej granicami.

2)

Towarzystwo może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.

3)

Członkami Towarzystwa mogą być cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania w Polsce.

4)

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy (społecznej) członków, lecz do prowadzenia
swoich spraw może zatrudnić pracowników.
§3

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
§4
1)

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

2)

Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.
ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA.
§5

Celem Towarzystwa jest:
1)

wspieranie statutowej działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zwanego
dalej „Muzeum”,

2)

wspieranie Muzeum w rozwoju kolekcji dzieł sztuki nowoczesnej,

3)

działalność kulturalna i edukacyjna w dziedzinie sztuki nowoczesnej,

4)

informowanie o działalności Muzeum,

5)

edukacja członków Towarzystwa w dziedzinie sztuki nowoczesnej,

6)

ochrona dóbr kultury.
§6

Towarzystwo realizuje swe cele przez:
1)

inspirowanie działalności naukowej i kulturalnej,

2)

inicjowanie wystaw lub konferencji,

3)

działalność informacyjną i edukacyjną,

4)

utrzymywanie kontaktów z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o
podobnym profilu działania,

5)

przedkładanie Muzeum propozycji związanych z działalnością Muzeum,

6)

finansowanie nabywania dzieł sztuki nowoczesnej dla Muzeum,

7)

zakup dzieł sztuki a następnie wystawianie ich w Muzeum;

8)

finansowego wspierania działalności edukacyjnej

Muzeum, wydarzeń

kulturalnych

organizowanych przez Muzeum oraz działalności badawczej, wystawienniczej i publikacyjnej
Muzeum. Żadna z form przedmiotowego wsparcia nie będzie miała celu, ani charakteru
zarobkowego.
§7
Stowarzyszenie możeprowadzićdziałalnośćgospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych oraz zadańnależących do sfery działań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010, nr 234,
poz. 1536 ze zm.) i nie możebyć przeznaczony do podziałumiędzy jego członków

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1)

zwyczajnych,

2)

wspierających,

3)

honorowych.

§9
Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych i
niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, przyjęta na
podstawie pisemnej deklaracji oraz uchwały Zarządu.
§ 10
1)

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

2)

Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna z siedzibą w Polsce lub za granicą, zainteresowana
działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zaoferowała pomoc, przyjęta na podstawie
pisemnej deklaracji oraz uchwały Zarządu.
§ 12
1)

Członkami honorowymi są członkowie-założyciele Towarzystwa.

2)

Godność członka honorowego może także nadać Walne Zebranie Członków, w drodze
uchwały podjętej na wniosek Zarządu, osobom fizycznym wybitnie zasłużonym dla
Towarzystwa i Muzeum.
§ 13

1)

Składka płatna jest w pełnej wysokości za każdy rok kalendarzowy.

2)

Członkowie honorowi mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich
uchwałą Zarządu.
§ 14

Członek zwyczajny oraz honorowy posiada:
1)

czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,

2)

bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,

3)

prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa,

4)

prawo aktywnego udziału w działalności Towarzystwa,

5)

prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków,

§ 15

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do:
1)

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,

2)

z zastrzeżeniem §13 ust. 2), do regularnego opłacania składki członkowskiej,

3)

dbania o dobre imię i mienie Towarzystwa,

4)

czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
§ 16

1)

Członkowie wspierający nie mogą być członkami organów Towarzystwa ani nie posiadają
prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków.

2)

Członkowie wspierający, działając poprzez swoich przedstawicieli lub pełnomocników, mają
prawo do:
a)

zgłaszania propozycji dotyczących działalności Towarzystwa,

b)

aktywnego udziału w działalności Towarzystwa,

c)

wspierania Towarzystwa pracą oraz środkami finansowymi.
§ 17

1)

Członkostwo ustaje w razie:
a)

pisemnej dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej
Zarządowi,

b)

skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich za
przynajmniej jeden rok kalendarzowy,

c)

skreślenia z listy członków w razie ukarania prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego środkiem karnym w postaci pozbawienia praw publicznych,

d)

skreślenia z listy członków ze względu na rażące naruszenie niniejszego Statutu lub
uchwał Walnego Zebrania Członków,

e)

śmierci członka Towarzystwa lub likwidacji albo upadłości członka wspierającego
będącego osobą prawną,

f)
2)

rozwiązania Towarzystwa.

Ustanie członkostwa z powodów wskazanych w § 17 ust. 1) pkt a) - e) potwierdza uchwałą
Zarząd.

3)

Zarząd doręcza uchwałę podjętą z powodów wskazanych w § 17 ust. 1) pkt d) osobie
skreślonej z listy członków Towarzystwa w terminie 14 dni od jej podjęcia. Uchwała może

zostać przesłana listem poleconym na adres wskazany w treści pisemnej deklaracji
przystąpienia do Towarzystwa lub w formie elektronicznej (e-mail) na wskazany tam adres emailowy. Doręczenie jest skuteczne w dacie doręczenia listu, podjęcia listu, upływu terminu
na jego podjęcie w placówce Poczty Polskiej lub w dacie przesłania uchwały w formie
elektronicznej (e-mail) zgodnie z adresem e-mailowym wskazanym w treści pisemnej
deklaracji przystąpienia do Towarzystwa.

Od uchwały Zarządu podjętej z powodów

wskazanych w § 17 ust. 1) pkt d) przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w
terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej
wraz z wskazaniem uzasadnienia odwołania. Podczas najbliższego Walnego Zebrania
Członków następującego po wniesieniu odwołania, Walne Zebranie Członków w drodze
uchwały uwzględni odwołanie i podejmie uchwałę o przywróceniu skreślonej osoby na listę
członków Towarzystwa albo odrzuci odwołanie.
ROZDZIAŁ IV. WŁADZE TOWARZYSTWA.
§ 18
Władzami Towarzystwa są:
1)

Walne Zebranie Członków,

2)

Zarząd,

3)

Komisja Rewizyjna.
§ 19

1)

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.

2)

Walne Zebranie może być:
a)

Zwyczajne,

b)

Nadzwyczajne.
§ 20

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zbiera się corocznie w terminie do dnia 30 czerwca i jest
zwoływane przez Zarząd.
§ 21
1)

Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Zarząd:
a)
b)

z własnej inicjatywy,
na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby wszystkich członków zwyczajnych
i honorowych,

c)
2)

na żądanie Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane przez Zarząd nie później niż w terminie
jednego miesiąca od daty złożenia wniosku lub żądania uzasadniającego konieczność jego
zwołania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Towarzystwa oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2)

podejmowanie uchwał dotyczących bieżącej oraz przyszłej działalności Towarzystwa,

3)

ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,

4)

zatwierdzenie corocznego budżetu Towarzystwa,

5)

udzielanie lub odmawianie Zarządowi absolutorium na podstawie sprawozdań z działalności
Zarządu,

6)

rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,

7)

wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8)

rozpatrywanie wniosków zgłaszanych na Walne Zebranie przez Zarząd, Komisję Rewizyjną
lub członków Towarzystwa,

9)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu podjętych na podstawie § 17 ust 1) pkt d),

10)

ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Towarzystwa,

11)

nadawanie godności członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,

12)

podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń krajowych lub
zagranicznych,

13)

uchwalanie statutu Towarzystwa i jego zmiana,

14)

podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
§ 23

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków winno być rozesłane przez Zarząd listami poleconymi
lub w formie elektronicznej (e-mail) na adresy podane przez członków w treści deklaracji o
przystąpieniu do Towarzystwa, nie później niż trzy tygodnie przed terminem Walnego Zebrania
Członków, a o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków nie później niż dwa tygodnie przed
terminem, z proponowanym porządkiem obrad, terminem i miejscem Walnego Zebrania Członków.

§ 24
1)

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów Członków
Towarzystwa obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

2)

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie zmian w Statucie lub rozwiązania
Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów członków Towarzystwa obecnych na Walnym
Zebraniu Członków.

3)

Członkowie Towarzystwa mogą udzielać pełnomocnictwa pisemnego innym Członkom do
głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
§ 25

1)

Głosowanie nad treścią uchwał na Walnym Zebraniu Członków jest jawne.

2)

Głosowanie tajne odbywa się:
a)

w sprawie wyboru członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej;

b)

w innych sprawach - jeżeli uchwałę o utajnieniu obrad podejmie Walne Zebranie
Członków zwykłą większością głosów osób obecnych.

3)

W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 26

Walnym

Zebraniem

Towarzystwa

kieruje

Przewodniczący

Walnego

Zebrania

Członków

Towarzystwa wybrany spośród uczestników tego Zebrania.
§ 27
1)

Zarząd składa się z 3 do 5 osób. O liczbie członków Zarządu w danej kadencji decyduje
każdorazowo uchwała Walnego Zebrania Członków.

Członkowie Zarządu mogą być

wybierani tylko spośród członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa.
2)

W skład Zarządu wchodzi każdorazowo: Prezes, Sekretarz oraz Skarbnik.

3)

W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Zarządu, Zarząd może dokooptować do swego
składu osoby, będące członkami Towarzystwa. Liczba członków dokooptowanych nie może
przekroczyć 1/3 składu Zarządu pochodzącej z wyboru.

4)

Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

5)

Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie Towarzystwa jest złożenie oświadczenia, że
zasiadający w Zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6)

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego Regulaminu.

7)

Do kompetencji Zarządu należy:
a)

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

b)

kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa, zgodnie z celami statutowymi,

c)

zwoływanie Walnych Zebrań Członków w trybie zwykłym i nadzwyczajnym,

d)

uchwalanie regulaminu Zarządu,

e)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,

f)

reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

g)

zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw stowarzyszenia i ustalanie
regulaminu wynagradzania pracowników Towarzystwa,

h)

podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania nowych członków Towarzystwa i
skreślania z listy członków Towarzystwa,

i)

przygotowanie projektu budżetu Towarzystwa,

j)

podejmowanie decyzji w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przez Towarzystwo, jak
również w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego
Towarzystwa,

k)

ustalanie zakresu i przedmiotu przywilejów dla Członków Towarzystwa opłacających
poszczególne wysokości składek oraz ustalanie i przyznawanie przywilejów dla
darczyńców szczególnie zasłużonych dla działalności Towarzystwa,

l)

w szczególnych przypadkach, zwalnianie członków honorowych z obowiązku płacenia
składek członkowskich.

8)

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Skarbnika i Sekretarza zwykłą większością głosów
w obecności wszystkich członków Zarządu.

9)

Prezes Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów, uchwałą Zarządu
podjętą zwykłą większością głosów.

10)

Ze skutkiem wobec osób trzecich Towarzystwo jest reprezentowane przez dwóch członków
zarządu działających łącznie.

11)

Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Towarzystwo upoważnionych jest dwóch
członków Zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych
nieprzekraczających równowartości kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych nie jest
wymagana uchwała Zarządu.

§ 28
1)

Zarząd podejmuje uchwały większością zwykłą w głosowaniu jawnym w obecności co
najmniej połowy wszystkich członków Zarządu.

2)

W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 29

Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub przez Sekretarza
Zarządu.
§ 30
1)

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. O liczbie członków Komisji Rewizyjnej w
danej kadencji decyduje każdorazowo uchwała Walnego Zebrania Członków.

2)

W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna może
dokooptować do swego składu osoby, będące członkami Towarzystwa. Liczba członków
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu Komisji Rewizyjnej pochodzącej z
wyboru.

3)

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

4)

Komisja Rewizyjna jako stały organ kontrolujący całą działalność Towarzystwa czuwa nad
przestrzeganiem

statutu

oraz

prowadzi

kontrolę

nad

działalnością

Towarzystwa,

przedstawiając swoje wnioski i spostrzeżenia corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu
Członków. W celu wykonywania kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej będą uprawnieni
do wglądu do dokumentów Towarzystwa oraz żądać wyjaśnień ustnie lub na piśmie od
członków Zarządu.
5)

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6)

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.

7)

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej
połowy wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
§ 31

Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:

1)

żądanie od Zarządu Towarzystwa przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Towarzystwa w celu dokonania kontroli całokształtu działalności Towarzystwa
co najmniej raz w roku,

2)

występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej
kontroli i żądanie wyjaśnień w formie pisemnej bądź ustnej,

3)

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

4)

prawo zwołania posiedzenia Zarządu,

5)

prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w ustalonym w
Statucie terminie,

6)

składanie na Walnym Zebraniu Towarzystwa wniosków o udzielenie bądź odmowę
udzielenia absolutorium dla Zarządu,

7)

składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Towarzystwa.
§ 32

1)

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa
ani być pracownikami Towarzystwa.

2)

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z
głosem doradczym.

3)

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Towarzystwa złożenia wyjaśnień
dotyczących kontrolowanych spraw w formie pisemnej bądź ustnej.

4)

Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§ 33

1)

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Towarzystwa.

2)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,

b)

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

c)

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK TOWARZYSTWA.
§ 34
1)

Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Towarzystwo uzyskuje ze składek
członkowskich, środków z funduszy publicznych, kontraktów, świadczeń członków
wspierających, darowizn, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zbiórek
publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, dochodów z
działalności gospodarczej oraz przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2)

Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny,
spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3)

Towarzystwo przeznacza cały swój dochód na realizację celów statutowych.

4)

Zabrania się:
a)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w
stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)

przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

c)

wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Towarzystwa, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie,

d)

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA.
§ 35
1)

Zmiana niniejszego statutu lub rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie
uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów członków
Towarzystwa obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

2)

Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany
podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

3)

Walne Zebranie Członków rozwiązując Towarzystwo powoła likwidatorów oraz zadecyduje o
przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

