STATUT
STOWARZYSZENIA HARFA DZIECIOM
(tekst jednolity uwzględniający treść wynikającą
z uchwały założycieli z dnia 10 lutego 2009 r. oraz zmieniony uchwałą
Ogólnego Zgromadzenia Członków nr 3/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.)

Rozdziałł I
Postanowienia ogólne
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Harfa Dzieciom”, zwane dalej ,,Stowarzyszeniem''.
Znakiem Stowarzyszenie jest harfa i dziecko.
Stowarzyszenie używa pieczęci i znaków organizacyjnych.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 73
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Kurpińskiego.
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywności członków.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7.04.1989 r.
Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. Nr 20 poz. 104 z 1989 r.) i postanowienia niniejszego
statutu.
Rozdziałł II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działłania.
§ 9. Cele Stowarzyszenia:
1. upowszechnianie muzyki i popularyzacja harfy celtyckiej i klasycznej w Polsce,
2. propagowanie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży na harfach celtyckich i
klasycznych,
3. wspieranie i promocja młodych talentów muzycznych.
§ 10. Określone w statucie cele Stowarzyszenie będzie realizować poprzez:
1. wspieranie wszelkich inicjatyw popularyzujących harfę w Polsce,
2. kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży na różnych stopniach kształcenia, a także
osób dorosłych,
3. prowadzenie kursów, odczytów, seminariów i imprez, które służą wymianie
informacji, kształceniu i dokształcaniu,
4. organizowanie koncertów, audycji, festiwali oraz konkursów muzycznych,
5. działalność wydawniczą, fonograficzną i kolportażową,
6. promowanie wybitnych instrumentalistów,
7. finansowanie nagród i stypendiów dla osób realizujących lub predysponowanych do
realizacji celów Stowarzyszenia,
8. współpracę z instytucjami, związkami i prywatnymi osobami w kraju i za granicą,
które poświęcają się podobnym celom i zadaniom.
Rozdziałł III
Czł
łonkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiąązki.
§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, osoby
prawne oraz cudzoziemcy mający stały adres zamieszkania w Polsce.
§ 12. Stowarzyszenie składa się z członków:
1. zwyczajnych,
2. sponsorujących,
3. honorowych.

§ 13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się osoba, która złoży pisemną
deklarację o przyjęcie na członka, zostanie przyjęta przez Zarząd na członka
Stowarzyszenia oraz wpłaci wpisowe na członkostwo.
§ 14. Członek zwyczajny ma prawo:
1. udziału w Ogólnych Zgromadzeniach członków,
2. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
3. noszenia odznaki Stowarzyszenia,
4. korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z ustaleniami Zarządu,
5. wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.
§ 15. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. brania aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień zawartych w statucie Stowarzyszenia oraz uchwał i
regulaminów jego władz,
3. regularnego uiszczania składek.
§ 16. Członkiem sponsorującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba
prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inną pomoc materialną na rzecz
Stowarzyszenia i na podstawie złożonej pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez
Zarząd.
§ 17. Członek sponsorujący ma prawo do udziału w Ogólnych Zgromadzeniach Członków z
głosem doradczym (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swoich
przedstawicieli).
§ 18. Członek sponsorujący posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem
praw wyborczych.
§ 19. Członkiem honorowym może zostać każda osoba, szczególnie zasłużona dla realizacji
celów Stowarzyszenia lub wybitnie zasłużona w dziedzinie wychowania muzycznego,
dla kultury i społeczeństwa.
§ 20. Godność członka honorowego nadaje Ogólne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia i za zgodą tego kandydata na członka.
§ 21. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, jednakże
zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 22. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1. wystąpienia członka z jego własnej woli zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2. wykluczenia z powodu nie uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia,
3. wykluczenie członka z powodu prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia
lub jego członków,
4. wykreślenie członka z powodu niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy,
5. śmierci członka Stowarzyszenia.
§ 23. Uchwały w zakresie ustania oraz wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 24. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia członkowi
przysługuje odwołanie w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały.
Stosowne uchwały Ogólnego Zgromadzenia podjęte w tym zakresie są ostateczne.
§ 25. Członek, który z własnej woli wystąpił ze Stowarzyszenia ma prawo do ponownego
wstąpienia na ogólnych zasadach.
Rozdziałł IV
Wł
ładze Stowarzyszenia.
§ 26. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Ogólne Zgromadzenia Członków,

2. Zarząd Stowarzyszenia (trzech członków – prezes, sekretarz, skarbnik),
3. Komisja rewizyjna (trzech członków).
§ 27. Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem władzy
Stowarzyszenia.
§ 28. Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.
§ 29. W przypadku ustąpienia członka władz przed upływem kadencji, Zarząd i Komisja
Rewizyjna mogą powołać nowego członka, który będzie pełnił funkcję do końca
kadencji. Uzupełnienie organów w tym trybie nie może przekroczyć połowy składu
pochodzącego z wyboru.
§ 30. Ogólne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zwoływane są: Zwyczajne i
Nadzwyczajne.
§ 31. Zwyczajne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na rok, w
terminie do 15 czerwca zawiadamiając członków o jego miejscu, terminie i porządku
obrad pisemnie na co najmniej 14 dni przed Zgromadzeniem.
§ 32. Nadzwyczajne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zwoływane są przez Zarząd
z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo wniosku podpisanego
przez 10% członków Stowarzyszenia. Wniosek powinien zawierać proponowany
porządek obrad, uwzględniając jedynie sprawy, dla których zostało zwołane
Nadzwyczajne Zgromadzenie.
§ 33. Nadzwyczajne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie
jednego miesiąca od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
§ 34. Ogólne Zgromadzenie członków jest prowadzone przez prezesa Stowarzyszenia lub
przewodniczącego Zgromadzenia wybranego zwykłą większością głosów
członków
zwyczajnych obecnych na Zgromadzeniu.
§ 35. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów
członków uprawnionych do głosowania.
§ 36. Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia członków należą:
1. uchwalanie programu działalności – plan na rok następny Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4. podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia,
5. wybór Zarządu Stowarzyszenia dokonywany w głosowaniu tajnym,
6. wybór Komisji Rewizyjnej dokonywany w głosowaniu tajnym,
7. zatwierdzanie uchwał Zarządu w głosowaniu przez Ogólne Zgromadzenie
Członków,
8. rozpatrywanie odwołań od wykluczeń i wykreśleń z listy członków
Stowarzyszenia,
9. uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,
10. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez
Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
§ 37. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób wybieranych w głosowaniu tajnym
przez Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na okres 3 lat.
§ 37¹ Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd z zachowaniem
postanowień statutu Stowarzyszenia.
§ 38. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. kierowanie działalnością i majątkiem Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3. zwoływanie Ogólnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Członków,
4. przyjmowanie nowych członków – zwyczajnych i sponsorujących zgodnie z
uchwalonym regulaminem,

5.

podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu członka honorowego, przekazywanie
uchwał pod głosowanie przez Ogólne Zgromadzenie Członków,
6. podejmowanie uchwał o ustaniu członkostwa, wykluczeniu lub skreśleniu,
7. opracowywanie rocznych planów pracy, sprawozdań finansowych oraz
sprawozdań z działalności statutowej,
8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
§ 38¹ Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się wybierając spośród członków Zarządu
Sekretarza i Skarbnika.
§ 39. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
§ 39¹  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy składu osobowego.
§ 40. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.
§ 41. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech osób wybieranych w
głosowaniu
tajnym przez Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na okres 3 lat.
§ 42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
oraz dokonywanie oceny tej działalności,
2. składanie sprawozdania Ogólnemu Zgromadzeniu Członków ze swej
działalności,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Członków, a
także prawo zwołania posiedzenia Zarządu w terminach zgodnych ze statutem.
§ 42¹ Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku i zwoływane
są na wniosek członka Komisji Rewizyjnej.
§ 43. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy składu osobowego.
§ 44. Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z kontroli i żądania wyjaśnień.
Rozdziałł V
Mają
ątek Stowarzyszenia
§ 45. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
2. dochodów z własnej działalności publicznej i działalności gospodarczej,
3. dochodu z majątku Stowarzyszenia.
§ 46. Środki Stowarzyszenia mogą być przeznaczone tylko na cele zgodne ze Statutem.
Członkowie nie otrzymują żadnych dotacji ze środków Stowarzyszenia.
§ 47. Do nabywania, zbywania i obciążanie majątku oraz dysponowania środkami
Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
§ 48. Majątkiem Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom” zarządza Zarząd w porozumieniu
z Ogólnym Zgromadzeniem Członków.
§ 49. Dla ważności dokumentów dotyczących spraw finansowych Stowarzyszenia
Wymagane są podpisy co najmniej jednego członka Zarządu. Inne pisma w imieniu
Stowarzyszenia podpisuje prezes lub upoważniony członek Zarządu.

Rozdziałł VI

Przepisy koń
ńcowe
§ 50. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia może zostać uchwalone tylko przez
Ogólne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
§ 51. Polskie Stowarzyszenie „Harfa Dzieciom” ma prawo przystępować w charakterze
członka do innych stowarzyszeń i związków. W sprawach wynikających z tytułu
członkostwa podlega wówczas obowiązującym statutom i przepisom odnośnych
stowarzyszeń i związków z zachowaniem jednak swej dotychczasowej formy
organizacyjnej.
§ 52. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 53.  Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu po podjęciu uchwały o rozwiązaniu przez Ogólne
Zgromadzenie Członków.
§ 54. Majątek pozostały po Stowarzyszeniu zostanie rozdysponowany stosownie do
postanowień uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków podjętej według zasad
obowiązujących dla podejmowania uchwał o rozwiązaniu.

