STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, działa pod nazwą „Polskie
Towarzystwo Muzyki Współczesnej” i używa skróconych nazw: „PTMW” oraz – zgodnie z § 3
niniejszego statutu – „ISCM Polish Section”.
2. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
posiadającym osobowość prawną.
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą m. st. Warszawa.
§3
Towarzystwo jest członkiem-Sekcją Polską „Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki
Współczesnej” z siedzibą w Amsterdamie, używającego nazw: „International Society for
Contemporary Music” (nazwa skrócona: „ISCM”) lub „Société Internationale pour la Musique
Contemporaine” (nazwa skrócona: „SIMC”), lub „Internationale Gesellschaft für Neue Musik” (nazwa
skrócona: „IGNM”).
§4
Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej”.
§5
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Celem Towarzystwa jest propagowanie, popieranie, badanie i pobudzanie wszelkiej działalności
związanej z muzyką współczesną, popularyzowanie i upowszechnianie muzyki współczesnej oraz
rozwijanie kultury muzycznej społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej i za granica.
§7
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. roztaczanie opieki nad kompozytorami i wykonawcami, w tym zwłaszcza poprzez promocję
ich zatrudnienia i aktywizacje zawodowa,
2. wprowadzenie wszechstronnej działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej oraz naukowo
badawczej i wydawniczej w zakresie muz. Współczesnej,
3. organizowanie imprez artystycznych z udziałem kompozytorów i wykonawców muzyki
współczesnej,
4. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności poprzez
współpracę z organizacjami międzynarodowymi i udział w międzynarodowych zjazdach i
festiwalach,
5. współpracę z organami państwa i samorządów, w tym w celu działań na rzecz rozwoju
regionalnego.
§8
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Walny Zjazd w drodze uchwały określa przedmiot działalności gospodarczej Towarzystwa.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być kompozytor, wykonawca muzyki
współczesnej, muzykolog, lub inna osoba zainteresowana muzyką współczesną.
2. Członków zwyczajnych, na podstawie pisemnej deklaracji, przyjmuje do Towarzystwa Zarząd
w drodze uchwały.
§ 12
Członkostwo honorowe osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie propagowania muzyki
współczesnej, na wniosek Zarządu, nadaje Walny Zjazd.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest
od opłacania składek członkowskich.
1.

1.
2.
3.
4.

§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana
działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową.
Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swego przedstawiciela.
Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest od opłacania składek członkowskich.
Członków wspierających przyjmuje do Towarzystwa Zarząd w drodze uchwały.

§ 14
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1. dysponować czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Towarzystwa,
2. korzystać ze świadczeń i pomocy Towarzystwa zgodnie ze statutem i obowiązującymi
regulaminami.
§ 15
Członek Towarzystwa jest obowiązany do:
1. brania aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa w ramach pracy
społecznej,
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,
3. opłacania regularnie składek członkowskich, za wyjątkiem członków określonych w § 10 ust.
2 i 3 niniejszego statutu.
§ 16
Członkostwo ustaje na skutek:
1. dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie wystąpienia członka,

2. skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 12
miesięcy,
3. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na
szkodę Towarzystwa,
4. śmierci członka,
5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
6. na skutek pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 17
Władzami Towarzystwa są:
1. Walny Zjazd,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§ 18
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zjazdu w tym przedmiocie.
2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
3. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia szczególne nie
przewidują inaczej.
4. Władze Towarzystwa (z wyjątkiem Walnego Zjazdu) mogą dokooptować do swego składu
nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, z tym że liczba osób
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z
wyborów.
Walny Zjazd
§ 19
1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Towarzystwa.
3. Walny Zjazd może być zwyczajny albo nadzwyczajny.
§ 20
1. W Walnym Zjeździe z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni i honorowi.
2. W Walnym Zjeździe z głosem doradczym udział biorą:
- członkowie wspierający
- zaproszeni goście.
§ 21
O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zjazdu Zarząd zawiadamia członków co
najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
1.

2.

§ 22
Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków honorowych i zwyczajnych.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu winien być złożony Zarządowi na
piśmie i zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek dzienny. Jeśli wniosek spełnia
powyższe warunki, Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd w ciągu 2

miesięcy od daty otrzymania wniosku, podając porządek dzienny Zebrania zaproponowany
przez wnioskodawcę, a przez siebie ewentualnie uzupełniony.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór władz Towarzystwa:
a) Prezesa Zarządu,
b) pozostałych członków Zarządu,
c) Komisji Rewizyjnej,
d) Sądu Koleżeńskiego,
5. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania się Towarzystwa,
7. w wypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa – wybór komisji likwidacyjnej,
zgodnie z § 38 niniejszego statutu,
8. określanie wysokości składek członkowskich,
9. uchwalanie regulaminów działań Komisji Rewizyjnej o raz Sądu Koleżeńskiego,
10. określanie w drodze Uchwały przedmiotu działalności gospodarczej Towarzystwa.
§ 24
Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej
trzeciej osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu
na liczbę obecnych.
Zarząd
§ 25
1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 5 członków wybranych na Walnym Zjeździe.
2. Osoby wybrane jako członkowie Zarządu nie mogą jednocześnie być członkami Komisji
Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.
§ 26
1. Prezesa Zarządu wybiera Walny Zjazd.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu w trakcie kadencji albo w przypadkach opisanych w
§ 16 niniejszego statutu, Zarząd w drodze uchwały stwierdza wygaśnięcie mandatu Prezesa.
Dotychczasowy Wiceprezes zostaje Prezesem Towarzystwa. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, zgodnie z przyjętymi
uchwałami.
2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i
uchwałami Walnego Zjazdu,
3. przygotowywanie i zatwierdzanie planów działalności merytorycznej Towarzystwa,
4. nadzorowanie merytoryczne, organizacyjne i finansowe przedsięwzięć Towarzystwa,
5. zatwierdzanie bilansu rocznego Towarzystwa,
6. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych jako organów doradczych Zarządu oraz
uchwalanie ich regulaminów,
7. przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa, zgodnie z niniejszym statutem,
8. zwoływanie Walnego Zjazdu.

§ 28
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków.
2. W przypadku równomiernego rozłożenia głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 29
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków wybranych na Walnym Zjeździe. Komisja
Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu, wybierając Przewodniczącego.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli
całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
kontroli i żądać wyjaśnień.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
Sąd Koleżeński
§ 31
W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 3 członków wybranych na Walnym Zjeździe. Sąd Koleżeński
konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu, wybierając Przewodniczącego.
§ 32
Sąd Koleżeński powołany jest do:
1. rozstrzygania sporów pomiędzy członkami wynikłych w obrębie Towarzystwa,
2. rozpatrywania odwołań członków skreślonych na podstawie § 16 ust. 2 niniejszego statutu.
§ 33
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego określonych w § 32 ust. 1 niniejszego statutu przysługuje stronie
prawo do odwołania za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zjazdu, w terminie 30 dni od
daty ogłoszenia orzeczenia.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 34
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i fundusze.

§ 35
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. składki członkowskie,
2. dochody z działalności statutowej,
3. dotacje, subwencje i fundusze pomocowe,
4. darowizny,
5. spadki i zapisy,
6. dochody z własnej działalności gospodarczej,
7. dochody z majątku Towarzystwa.

§ 36
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 37
Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa uprawieni są:
1. Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu, działając łącznie,
2. Wiceprezes Zarządu wraz z dwoma członkami Zarządu, działając łącznie.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 38
Uchwały w sprawie zmian statutu zapadają na Walnym Zjeździe większością 50% głosów plus jeden
głos w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
§ 39
Uchwałę w sprawie rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 40
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa, Walny Zjazd wybiera komisję
likwidacyjną w składzie trzech osób, która przeprowadza likwidację Towarzystwa. W zakresie tym
stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa powszechnego.

