
STATUT 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§ 1

Towarzystwo  Kulturalne  Fuga,  zwane  dalej  TK,  działa  na  podstawie  Ustawy  z  dnia
7  kwietnia 1989 r.  „Prawo o  stowarzyszeniach”  (wraz z  późniejszymi  zmianami),   i  jest 
dobrowolnym  stowarzyszeniem  osób  działających  na  rzecz  promocji  i  szerzenia  kultury
w regionie. 

§ 2

Terenem działania TK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Gliwicach.

§ 3

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 
spraw może zatrudniać pracowników i powołać Biuro Towarzystwa.

§ 4

TK posiada osobowość prawną.

§ 5

TK może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji działających w dziedzinie 
kultury.

§ 6 

TK opiera swoją działalność na pracy ogółu swoich członków. Do prowadzenia prac może 
zatrudnić pracowników.

§ 7

Towarzystwo  może  używać  odznak  i  pieczęci  na  zasadach  określonych  w  przepisach 
szczegółowych.
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ROZDZIAŁ II
 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8 
Celem Towarzystwa jest:

1. rozwijanie i upowszechnianie różnych form sztuki (w szczególności muzyki, plastyki, 
filmu, literatury)

2. integracja środowiska twórczego
3. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych wśród społeczeństwa
4. popularyzacja różnych rodzajów sztuki
5. umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr kultury
6. kształtowanie opinii i gustów estetycznych
7. edukacja estetyczna

§ 9 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie koncertów, audycji, odczytów, konkursów, wystaw, wykładów, spotkań 

literackich i innych imprez kulturalnych
2. współdziałanie z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach 

związanych z upowszechnianiem sztuki
3. uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach kulturalnych
4. udział w akcjach wymiany kulturalnej
5. zorganizowanie i prowadzenie serwisu internetowego
6. organizowanie prelekcji, odczytów, kursów, seminariów, dyskusji, sympozjów 
7. opracowywanie i wdrażanie programów edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
8. współdziałanie z władzami i instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 

działalnością Towarzystwa
9. promowanie kultury innych narodów w Polsce oraz kultury polskiej za granicą
10. popularyzację kultury regionalnej
11. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
12. impresariat artystyczny
13. działalność wydawniczą

§ 10 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
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ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1.  Członkami  Towarzystwa  mogą  być  osoby  fizyczne  i  prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§ 12

Członkowie WTK dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych
3. członków wspierających

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym TK może zostać osoba pełnoletnia, korzystająca w pełni praw 
publicznych

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji kandydata 
popartej przez dwóch członków zwyczajnych

§ 14

Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:
1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz TK,
2. uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach TK,

§ 15

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla kultury lub TK.
2. Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych, 
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz TK.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd TK.
3. Członkowi wspierającemu nie przysługują prawa członka zwyczajnego.
4. Udział członka wspierającego w działalności TK polega na wspieraniu go materialnie
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§ 17

1. Członkowie TK, obowiązani są:
1) brać czynny udział w realizacji celów statutowych i zadań TK,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz TK
3) opłacać regularnie składki członkowskie oraz inne świadczenia organizacyjne uchwalone 
przez Walne Zebranie.
2. Członkowie honorowi i wspierający nie opłacają składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo TK, zwyczajne i wspierające, ustaje z powodu:
1) dobrowolnego wystąpienia (rezygnacji) złożonego na piśmie bezpośrednio do Zarządu,
2) skreślenie przez Zarząd z listy członków TK, z powodu naruszenia postanowień statutu lub 
zalegania ponad 12 miesięcy - mimo pisemnego upomnienia - z opłacaniem składek i innych 
świadczeń członkowskich,
3) śmierci członka
4) działania na szkodę Towarzystwa 

§ 19

Wystąpienie członka z TK może nastąpić w każdym czasie. Członkostwo ustaje w ostatnim 
dniu miesiąca, w którym członek TK złożył do Zarządu pisemne oświadczenie o wystąpieniu.

§ 20

Uchwała o skreśleniu członka z powodu zalegania z opłatą składek może być uchylona przez 
Zarząd po opłaceniu zaległości.

§ 21

W okresie zawieszenia w prawach członkowskich członek nie może uczestniczyć w pracach 
TK, ani też działać w jego władzach.

§ 22

Członkostwo honorowe ustaje w razie:
1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
2. pozbawienia jej uchwałą Walnego Zgromadzenia
3. śmierci członka honorowego
4. działania na szkodę TK
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ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TK

§ 23

1. Władzami TK są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd Towarzystwa składający się z 3-5 członków wybranych spośród członków 
zwyczajnych TK
3) Komisja Rewizyjna TK składająca się z 3-5 członków wybranych spośród członków 
zwyczajnych TK

2. Uchwały władz TK zapadają zwykłą większością głosów

WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

1. Najwyższą władzą TK jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co 4 lata.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków TK.

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien być zgłoszony 
Zarządowi na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek dzienny.
3. Zarząd obowiązany jest zwołać niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
wyznaczając jego termin nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku, jeżeli 
spełnia on warunki określone w ustaleniach 1 i 2.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 
zwołane.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub Wiceprezes.
2. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zebrania, dwóch jego 

zastępców i sekretarza.
3. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany.

§ 27

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1. członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,
2. członkowie honorowi i członkowie wspierający z głosem doradczym.
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§ 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalenie programu i podstawowych zasad działania TK,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i o rozwiązaniu TK,
5. wybór władz TK,
6. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego,
7. upoważnienie Zarządu do ustalania wysokości składek członkowskich oraz ewentualnych 
innych świadczeń organizacyjnych,
8. rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłoszonych przez władze TK,
9. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez członków na porządek dzienny,
10. zatwierdzanie regulaminów działania władz TK

ZARZĄD

§ 29

1. Zarząd składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd wybiera ze swego grona, na pierwszym posiedzeniu: Prezesa, Wiceprezesa, 
Skarbnika, Sekretarza. Funkcje Sekretarza i Skarbnika można łączyć.
3. W razie śmierci lub ustąpienia Prezesa przed upływem kadencji, obowiązki jego 
przejmuje Wiceprezes.
4. W razie wygaśnięcia członkostwa TK lub ustąpienia członka Zarządu przed upływem 
kadencji, Zarząd może powołać w jego miejsce jednego z członków TK

§ 30

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes, w razie jego nieobecności zastępujący go Wiceprezes.

§ 31

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w tym Prezesa lub zastępującego go 
Wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie działalnością TK zgodnie ze statutem, 
2. uchwalanie rocznych planów działalności TK oraz zatwierdzanie preliminarzy budżetowych, 
planów finansowych i zamknięć rachunkowych,
3. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
4. rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej i podejmowanie środków mających 
na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć, 
5. pozyskiwanie i realizowanie grantów
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6. zarządzanie majątkiem i funduszami TK oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu 
zapisów i darowizn, oraz o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku TK,
7. ustalanie planu zatrudnienia oraz ilości etatów pracowników Biura Towarzystwa, a także 
nadzór nad jego działalnością.
8. powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Towarzystwa,
9. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i sekcji oraz nadzorowanie ich 
działalności,
10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu TK do organizacji krajowych i zagranicznych,
11. podejmowanie uchwał o przystępowaniu oraz udziale TK w spółkach prawa handlowego,
12. prowadzenie działalności gospodarczej TK,
13. przyznawanie nagród i dyplomów uznania osobom fizycznym i prawnym, które przyczyniły 
się do rozwoju TK,
14. ustalanie wysokości składek członkowskich,
15. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego 
Zebrania,
16. reprezentowanie TK na zewnątrz i działanie w jego imieniu( Zarząd TK może być 
reprezentowany jednoosobowo przez Prezesa lub Wiceprezesa),
17. kierowanie bieżącą działalnością TK,
18. przyjmowanie i skreślanie członków TK,
19. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków TK przepisów statutowych, regulaminów 
oraz uchwał władz TK,

KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, 
jego zastępcę i sekretarza.
2. W razie wygaśnięcia członkostwa TK lub ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej przed 
upływem kadencji, na jego miejsce wchodzi zastępca, który otrzymał w wyborach większą 
liczbę głosów.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności finansowej i gospodarczej TK, w tym:
      a) rewizja ksiąg, dokumentów, kasy i inwentarza TK,
      b) sprawdzenie i ocena bilansów i zamknięć finansowych TK,

2. kontrola działalności Zarządu pod kątem zgodności ze statutem, regulaminami i uchwałami 
władz TK,
3. kontrola wykonania uchwał Walnych Zgromadzeń i Zarządu,
4. przedstawienie na Walnym Zgromadzeń oceny działalności TK oraz wniosku o udzielenie 
absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie udzielenia 
wyjaśnień przez pracowników Biura i Zarządu oraz polecenia usunięcia stwierdzonych 
uchybień.
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§ 35

1. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszelkich ksiąg i dokumentów TK.
2. Przedstawiciel Zarządu w osobie skarbnika lub jego zastępcy ma prawo uczestniczyć przy 
czynnościach rewizyjnych Komisji.
3. Kontrola działalności finansowo-gospodarczej powinna być dokonywana przynajmniej raz w 
roku.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§  36

Majątek TK stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37

Na fundusze TK składają się:
1. składki 
2. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego TK,
3. wpływy z działalności statutowej TK
4. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
5. wpływy z prowadzonej przez TK działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁVI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TK

§ 38

Uchwałę  o  zmianie  statutu  podejmuje  Walne  Zgromadzenie  większością  2/3  głosów,  
w obecności,  co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania -  
w  pierwszym terminie,  a  w  drugim terminie  -  bez  względu na  ilość  członków obecnych 
uprawnionych do głosowania.

§ 39

1. Uchwałę o rozwiązaniu się TK podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów 
w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania TK Zarząd podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku TK oraz 
w sprawie wyznaczenia likwidatora. 
3. Jednocześnie z powzięciem uchwały o rozwiązaniu TK - Walne Zgromadzenie dokonuje 
wyboru Komisji Likwidacyjnej TK.

§ 40

W sprawach dotyczących działalności TK nie unormowanych statutem lub uchwałami Walnego 
Zgromadzenia, decyzje  wydaje Zarząd Towarzystwa.
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