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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie NEOARTE zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym,
samorządnym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby zajmujące
się promocją i rozwojem sztuki, kultury i edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami),
Konstytucją oraz prawem międzynarodowym.
§3
Terenem
działalności
Stowarzyszenia
jest
obszar
Rzeczpospolitej
Polskiej
a siedzibą jego władz jest miasto Gdańsk w województwie pomorskim.
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używać znaku, odznak, legitymacji, pieczęci zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw, jak i indywidualnych spraw członków Stowarzyszenie
może zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie tych spraw osobom fizycznym lub
stosownym instytucjom.
3. Członkom i pracownikom Stowarzyszenia należy się zwrot kosztów poniesionych
w związku z udziałem w naradach, konferencjach, koncertach, festiwalach jak również w
szkoleniach i w dokształcaniu, jeśli Zarząd Stowarzyszenia uzna konieczność
doskonalenia ich umiejętności do realizacji celów statutowych.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o celach
niesprzecznych z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie, a także realizować swe cele
statutowe we współpracy z polskimi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi.
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie i animacja wydarzeń kulturalnych w szczególności związanych z muzyką i
sztuką współczesną,
2. Promowanie kompozytorów i wykonawców muzyki współczesnej oraz twórców sztuki
współczesnej zarówno w Polsce jak i poza jej granicami,

2

3. Aktywizacja środowisk twórców kultury w kraju jak i poza jego granicami,
4. Edukowanie młodych twórców w kierunku pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych
ze sztuką współczesną,
5. Edukowanie młodych artystów do samodzielnego i skutecznego funkcjonowania na
rynku,
6. Upowszechnianie i promocja kultury w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej,
7. Reprezentowanie artystów i menadżerów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami,
stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, przedsiębiorstwami i wydawcami
fonograficznymi,
8. Organizowanie współpracy międzynarodowej poprzez podejmowanie i utrzymywanie
kontaktów z pokrewnymi instytucjami i organizacjami za granicą.
§9
Stowarzyszenie realizuje określone w §8 cele poprzez
1. Wspieranie i organizowanie koncertów, festiwali muzycznych, kursów, dyskusji,
prelekcji, zebrań towarzyskich, wycieczek naukowych, wykładów, zjazdów koleżeńskich
i naukowych swych członków oraz publikowanie referatów wygłaszanych na tych
zjazdach i innych materiałów,
2. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć naukowych, oświatowych, kulturalnych,
3. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć mających na celu propagowanie kultury,
4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji, darowizn
niezbędnych dla realizacji celów stowarzyszenia i dóbr materialnych,
5. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia,
6. Działalność wydawniczą, fonograficzną a także produkcję wydawnictw multimedialnych,
7. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
a) zwyczajnych,
b) wspomagających,
c) honorowych.
§12
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która swoim działaniem
przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia, akceptuje cele statutowe
Stowarzyszenia oraz złożyła pisemną deklaracje członkowską.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji kandydata, zwykłą większością głosów.
§13
1. Członkiem wspomagających może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna
(instytucja, stowarzyszenie), deklarująca udzielanie Stowarzyszeniu systematycznej
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pomocy, którą Zarząd przyjmie w grono członków wspomagających zwykłą większością
głosów.
2. Członek wspomagający - osoba prawna - działać może w Stowarzyszeniu
z głosem doradczym, poprzez swojego przedstawiciela.
§14
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla
Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. Uchwałę w tej sprawie Walne Zgromadzenie podejmuje bezwzględną większością
głosów.
§15
1. Każdy członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczenia w każdego rodzaju pracach i zebraniach członków i zabierania głosu
we wszystkich omawianych sprawach,
b) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) udziału w wykładach, koncertach, warsztatach, konferencjach oraz imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) pisemnego przedstawienia Zarządowi wniosków na porządek obrad Walnego
Zebrania, przynajmniej na jeden tydzień przed jego terminem.
2. Członkowie wspomagający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§16
1. Do obowiązków każdego członka zwyczajnego należy:
a) uczęszczanie na zebrania zwoływane przez władze Stowarzyszenie,
b) przestrzeganie solidarności koleżeńskiej, statutu i uchwał Stowarzyszenia oraz
wypełnianie powierzonych i przyjętych na siebie obowiązków,
c) popieranie wszelkich poczynań Stowarzyszenia zmierzających do osiągnięcia jego
celów,
d) opłacanie składek członkowskich.
2. Członek wspomagający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§17
Utrata praw członkowskich następuje przez:
1. Skreślenie po pisemnym zawiadomieniu Stowarzyszenia o dobrowolnym wystąpieniu,
2. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłacaniem składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
3. Brak zadeklarowanej pomocy w przypadku członków wspomagających,
4. Z
powodu
rażącego
naruszenia
zasad
statutowych,
nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
5. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na utratę praw publicznych,
6. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspomagającego.
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§18
Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego zrzeczenia się członka,
2. Pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek zarządu
Stowarzyszenia.
§19
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§21
Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
§22
Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionej liczby
członków (quorum), za wyjątkiem przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jednogłośnie
uchwali głosowanie jawne, bądź gdy liczba zgłoszonych kandydatów do władz nie przekracza
statutowej liczby członków tych władz.
a. Walne Zgromadzenie
§23
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
§24
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w celu złożenia sprawozdania z
całorocznej działalności oraz w razie potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniających do
składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Co 5 lat ustępujący Zarząd zwołuje Walne
Zgromadzenie dla uzyskania absolutorium oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
§25
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne żądanie co najmniej 30% członków.
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2. Zasadniczym przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
jest sprawa, dla której zostało zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty
otrzymania przez Zarząd żądania na piśmie (pkt 1 lit.b i c).
§26
1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez podanie do wiadomości terminu,
miejsca i porządku obrad.
2. Zawiadomienie członków winno nastąpić przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
§27
1. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jeden z członków Stowarzyszenia wybrany przez
Walne Zgromadzenie.
2. Z Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i
sekretarz.
§28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
b) zatwierdzanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz uchwalanie
regulaminu i porządku obrad,
c) wybór lub odwołanie Zarządu, w tym Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
d) wybór Komisji Rewizyjnej,
e) nadawanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu godności członka
honorowego,
f) zatwierdzanie planu prac, preliminarza budżetowego i sprawozdań Zarządu,
g) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
h) rozstrzyganie odwołań członków Stowarzyszenia od postanowień Zarządu,
i) uchwalanie zmian Statutu,
j) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
k) postanowienie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
l) postanowienie o wykluczeniu członków Stowarzyszenia w trybie §17 lit. 2-6,
m) decydowanie o sprawach nie ujętych Statutem,
n) ustalenie wysokości składek członkowskich.

§29
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bez względu na liczbę obecnych większością
głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących §28 lit. e-k, które to uchwały wymagają
kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków.
b. Zarząd
§30
1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz dwóch członków Zarządu.
2. Prezesa oraz dalszych członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie na okres 5 lat.
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3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów,
wiceprezesa i skarbnika.
4. Czynności Zarządu normuje Statut i regulamin działania Zarządu.
§31
1. Zarząd jest organem kierowniczym i wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspomagających,
c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
d) przygotowywanie wniosków na Walne Zgromadzenie,
e) sporządzanie sprawozdań, planów pracy Zarządu oraz projektów preliminarzy
budżetowych,
f) wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzeń,
g) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
h) załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, w szczególności korespondencji,
rachunkowości i ewidencji członków,
i) powoływanie zespołów tematycznych realizujących zadania na rzecz Stowarzyszenia,
j) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub
ruchomego,
k) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
§32
1. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jego członków.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Z obrad Zarządu spisuje się protokoły.
§33
Zarząd przedkłada co roku na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności,
sprawozdanie finansowe oraz do zatwierdzenia preliminarz budżetowy na następny rok.

c. Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.
4.
5.

§34
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
na okres kadencji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład żadnych organów
wykonawczych Stowarzyszenia.
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona jej członkowie.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne
Zgromadzenie.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej 2 członków tego organu.

§35
1. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością finansową Zarządu, przestrzeganiem przez
Zarząd Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
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2. Komisja Rewizyjna ma obowiązek sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie
dokumenty finansowe Stowarzyszenia, a w każdym czasie może dokonywać rewizji tych
dokumentów.
3. Komisja Rewizyjna może zażądać w każdej chwili od Zarządu wyjaśnień dotyczących
działalności Stowarzyszenia. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału
w posiedzeniach Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna sporządza protokół z każdej dokonanej kontroli.
5. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zgromadzeniu kończącym kadencją
sprawozdanie z własnych czynności oraz stawia wniosek w sprawie absolutorium dla
ustępującego Zarządu.
Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§36
Stowarzyszenie może nabywać lub zbywać majątek, przyjmować darowizny i zapisy,
zawierać umowy i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§37
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1. Ruchomości,
2. Nieruchomości,
3. Fundusze.
§38
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie,
2. Dotacje i subwencje,
3. Darowizny i zapisy,
4. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością Stowarzyszenia,
5. Inne fundusze.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§39
Gospodarka finansowa i majątkowa należy do kompetencji Zarządu z tym,
że musi się mieścić w ramach budżetu i upoważnień uchwalonych przez Walne
Zgromadzenie.
Środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym
Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb,
jak najszybciej przekazane na konto bankowe.
Środki rzeczowe mogą być przechowywane wyłącznie w siedzibie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość wg obowiązujących przepisów.
Stowarzyszenie może zakładać odrębne Fundusze celowe, na które przekazywane będą
środki pochodzące od sponsorów oraz z których składniki majątkowe będą przeznaczane
na cele wskazane przez tych sponsorów.
Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
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c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust.
6 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
§ 40
1. Stowarzyszenie może
prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie
decyduje Walne Zebranie Członków.
§41
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednej osoby: Prezesa lub Wiceprezesa lub
Skarbnika.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§42
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
może uchwalić Walne Zgromadzenie wymaganą większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (zgodnie z art. 28 lit. i,
k).
§43
Walne Zgromadzenie rozwiązujące Stowarzyszenie powinno powziąć
co do przeznaczenia majątku, sposobu likwidacji i wybrać organ likwidacyjny.

uchwałę

§44
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
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