STATUT
STOWARZYSZENIA

„Dwójka”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

1. Stowarzyszenie o nazwie: „Dwójka”,
zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem którego podstawowymi celami
są:
1) Szeroko pojęta edukacja ze szczególnym naciskiem na edukację muzyczną dzieci
i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży znajdującej się w trudnej
sytuacji życiowej i materialnej.
2) Profesjonalne przygotowanie dzieci i młodzieży do pracy w różnych zespołach
również artystycznych, muzycznych, a także przygotowanie solistyczne.
3) Promocja dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
4) Wspieranie młodych talentów będących w trudnej sytuacji finansowej poprzez
przyznawanie stypendiów.
5) Wymiana kulturalna, artystyczna i naukowa zwłaszcza w różnych dziedzinach
edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji muzycznej, pomiędzy
różnymi ośrodkami kształcenia w kraju i za granicą.
6) Umożliwienie dzieciom i młodzieży polskiej kontaktów z dziećmi i młodzieżą
zagraniczną na polu wspólnego muzykowania oraz różnego typu spotkań.
7) Zacieśnienie więzów pomiędzy dziećmi i młodzieżą ze środowisk polonijnych
a dziećmi i młodzieżą w kraju.
8) Promocja polskiej nauki, kultury, sztuki i języka w regionie i w Polsce.
9) Kształcenie młodzieży w zakresie języków obcych, przede wszystkim języka
angielskiego głównie w aspekcie interkulturowym.
10) Działania integrujące mające na celu wymianę doświadczeń, lepsze poznanie się
dzieci i młodzieży z różnych krajów i kontynentów, różnych kultur oraz konfrontację
odmiennych punktów widzenia na współczesne problemy młodych artystów.
11) Organizowanie i wspieranie różnych form doskonalenia dydaktyki.
12) Wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieży działań profilaktycznych
w zakresie uzależnień i dysfunkcji społecznych (alkoholizm, narkomania, nikotynizm,
niedostosowanie społeczne itd.).
13) Wspieranie, organizowanie i rozwój wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym z terenów
wiejskich, obszarów o dużym bezrobociu i ze środowisk patologicznych.
14) Wspomaganie finansowe lub rzeczowe dzieci i młodzieży oraz pomoc charytatywna
innym osobom potrzebującym.
15) Współpraca, wspieranie organizacyjne oraz rzeczowe osób fizycznych, jednostek
organizacyjnych i instytucji, które podejmują działania, o których mowa powyżej.
16) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i edukacyjne szkół.
Cele, o których mowa w ust. 1 Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1) Inicjowanie działań na rzecz wszechstronnej edukacji w tym muzycznej
i kształcenia językowego dzieci i młodzieży.
2) Inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, zwłaszcza
muzycznej i jej promocji w regionie, w Polsce i za granicą.
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3) Organizację warsztatów, kursów muzycznych, muzyczno-językowych, koncertów,
festiwali o charakterze interkulturowym dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy.
4) Organizację różnych form aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kraju
i za granicą.
5) Organizację koncertów i innych form prezentacji artystycznych osiągnięć młodych
ludzi, zwłaszcza w dziedzinie muzyki a także nauki języków obcych zwłaszcza
języka angielskiego.
6) Organizację konferencji, sympozjów, wykładów, dyskusji panelowych na rzecz
rozwoju sztuki, zwłaszcza muzyki a także międzynarodowej wymiany kulturalnej.
7) Organizację działań wolontariatu.
8) Organizowanie konferencji, sympozjów, obozów językowych, imprez kulturalnych,
wyjazdów edukacyjno - poznawczych oraz szkoleniowych form wypoczynku dla
dzieci , młodzieży i nauczycieli z kraju i zagranicy.
9. Organizację wymiany międzynarodowej dzieci, młodzieży szkolnej i nauczycieli
z Krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej, promującej ideę integracji
europejskiej.
10. Organizację wypoczynku dla dzieci, młodzieży i nauczycieli z kraju i zagranicy.
11. Organizowanie edukacyjnych i wypoczynkowych form integracji osób
niepełnosprawnych.
12. Organizowanie kiermaszy świątecznych promujących prace plastyczne
i rękodzielnicze dzieci.
13. Organizowanie kiermaszy książek, wystaw artystycznych.
14. Organizowanie działań promocyjnych na rzecz województwa lubelskiego oraz
jego poszczególnych regionów, w tym poprzez wydawanie materiałów
reklamowych.
15. Może prowadzić przedszkole, szkołę.
16. Organizację systemu stypendialnego dla młodzieży wybitnie uzdolnionej.
17. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
18. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Puławy.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego statutu.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
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§7
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków.
Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
§8
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinie
(rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację
członkowską.
2.Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
3.Walne Zgromadzenie Członków może nadawać osobom fizycznym, szczególnie
zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz zasłużonym dla kultury fizycznej, sportu,
turystyki, ekologii i innych obszarów w ramach, których Stowarzyszenie realizuje
swoje cele, godność członka honorowego Stowarzyszenia.
§9
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia w drodze uchwały.
§ 10
1.Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
1) swą postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4) przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia
statutu,
5) regularnie opłacać składki członkowskie,
2.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu stowarzyszenia,
w szczególności:
1)
przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2)
może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i
funkcjonowania Stowarzyszenia,
3)
może korzystać z lokali Stowarzyszenia w związku ze swoją działalnością w
ramach Stowarzyszenia,
4)
może korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej
działalności,
5)
może korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie.
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§ 11
1.

2.
3.
4.

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie
oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii
stosowną uchwałę.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego
Stowarzyszenie.
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą
z Zarządem.
Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługującym
członkom zwyczajnym wymienionych w § 10 ust. 2 punkt 2 - 5.
§ 12

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w wyniku:
1)
złożenia pisemnej rezygnacji ręce Zarządu,
2)
wykluczenia przez Zarząd:
a)
za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b)
będącego wynikiem utrat praw obywatelskich na skutek skazania
prawomocnym wyrokiem sądu orzekającego w/w utratę praw,
c)
spowodowanego śmiercią członka.
§ 13
Od uchwały w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II
Władze Stowarzyszenia
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1)
Walne Zgromadzenie Członków,
2)
Zarząd,
3)
Komisja Rewizyjna.
§ 15
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 16
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17
1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
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2.

3.

4.

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
6.
7.

8.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście
miesięcy lub częściej – z własnej inicjatywy, na pisemny uzasadniony wniosek
co najmniej ¼ członków Komisji Rewizyjnej, na pisemny uzasadniony wniosek
co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia - powiadamiając o jego terminie,
miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami
poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed
terminem rozpoczęcia obrad.
W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który
może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono
skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający
i zaproszeni goście.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie zmian statutu,
podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
nadawanie godności członka honorowego.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
członków.
Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy
obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim
terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 18

1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zarząd składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 3 członków Zarządu.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu i wybiera ze
swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
Do kompetencji Zarządu należy:
przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania.
przyznawanie nagród i wyróżnień zasłużonym i najbardziej aktywnym
członkom Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów wewnętrznych nie zastrzeżonych dla innych władz
Stowarzyszenia.
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§ 19
1.
2.
3.
a)
b)
c)

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
oraz z 1 do 3 członków.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
§ 20

W razie zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji
dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 21
1.
2.
3.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,
dotacji, subwencji, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes działający łącznie
z innym członkiem Zarządu.
§ 22

1.
2.
3.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Zarząd:
1. Prezes – Halina Daniel
2. Wiceprezes – Małgorzata Szymanek
3. Księgowy – Małgorzata Pyszczak
4. Członek – Justyna Król
5. Członek – Magdalena Gawrońska
6. Członek – Iwona Chmurzyńska

Komitet założycielski:
1. Halina Daniel
2. Magdalena Gawrońska
3. Renata Szelewicka – Karolik
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