
Statut Stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V. 

Preambuła 

Dzieło francuskiego kompozytora Oliviera Messiaena (1908-1992) jest dla nas trwałą inspiracją do 
działań na rzecz oświaty kulturalnej i porozumienia między narodami. 15 stycznia 1941 roku 
Messiaen wraz z trzema współwięźniami niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIII A w Görlitz-
Moys wykonał po raz pierwszy swój “Kwartet na koniec czasu”. Wówczas promyk światła rzucony 
w głód i beznadziejność, dziś utwór ten uchodzi za  czołowe dzieło muzyki europejskiej  XX wieku. 
Teren Stalagu VIII A znajduje się od 1945 roku w polskim mieście Zgorzelec. Chcemy z jednej 
strony w otoczeniu miejsca pamięci - byłego obozu - zajmować się tematem wojny, jej następstw, 
przezwyciężania wrogości i obcości. Z drugiej strony zajmowanie się dziełem Messiaena prowadzi 
nas z ku łączącemu narody aspektowi kultury i sztuki. Wspólnym wysiłkiem Polaków, Niemców, 
Czechów i wszystkich ludzi dobrej woli chcemy przyczynić się do tego,  aby to historyczne miejsce 
stało się ośrodkiem pamięci i nauki, a przez to współżycia i rozwoju kulturalnego dla rosnących 
pokoleń w Zjednoczonej Europie.  

 
§1 Nazwa, siedziba, rok obrachunkowy 

 
(1) Stowarzyszenie nosi nazwę MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V. 
(2) Stowarzyszenie ma siedzibę w Görlitz i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń 
prowadzonego przes Sąd Rejonowy w Dreźnie. 
(3) Rokiem obrachunkowym jest rok  kalendarzowy. 

 
§2 Cel Stowarzyszenia 

 
(1) Celem Stowarzyszenia jest wspieranie 

- porozumienia między narodami oraz 

- sztuki i kultury, 
- edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych;  
- pozyskiwanie środków służących wspieraniu 

- porozumienia między narodami, 

 - sztuki i kultury, 
- edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych za pośrednictwem innych 

uprzywilejowanych podatkowo organizacji. 

 
(2) Cel statutowy realizowany jest poprzez własne: 

- międzynarodowe projekty edukacyjne w dziedzinie historii i nauk społecznych 
skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, 

- międzynarodową pracę z młodzieżą, 

- doszkalanie multipikatorów w artystycznej, zwłaszcza muzycznej, pracy projektowo-
edukacyjnej, 

- imprezy specjalistyczne o tematach i celach muzykoznawczych i muzyczno-
pedagogicznych, 

- badanie i popularyzację muzyki i wpływu Oliviera Messiaena, 
- projekty edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, 

- projekty związane z prezentacją kultury, zwłaszcza imprezy muzyczne, 
artystyczne i multimedialne. 

 

(3) Stowarzyszenie może dokonywać wszelkich czynności służących osiąganiu lub 
wspieraniu jego celów. W spełnianiu swoich celów Stowarzyszenie może również 
współpracować z innymi osobami, organizacjami i służbami o podobnym 
ukierunkowaniu albo w nich uczestniczyć.



§3  Pożytek publiczny 

 
(1) Stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele pożytku publicznego w 
rozumieniu rozdziału “Cele uprzywilejowane podatkowo” ordynacji podatkowej. 
(2) Stowarzyszenie działa na zasadzie non profit, nie realizuje w pierwszym rzędzie 
własnych celów gospodarczych. 
(3) Środki Stowarzyszenia mogą być przeznaczane wyłącznie na cele statutowe. 
Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują dotacji z środków Stowarzyszenia. Nie 
dotyczy to zwrotu niezbędnych wydatków i kosztów podróży w ramach dopuszczonych 
przepisami podatkowymi, o ile podjęta była odpowiednia uchwała Walnego Zebrania. 
(4) Żadna osoba nie może być uprzywilejowana przez refundację wydatków, które nie 
służą celowi Stowarzyszenia, albo przez nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenie. 

 

§4 Członkostwo 
 

(1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne. 

(2) Członkiem może zostać osoba, która chce reprezentować cele i zadania 
Stowarzyszenia. O przyjęciu decyduje jednomyślnie Zarząd. Odrzucenie wniosku o 
przyjęcie członka przez Zarząd nie wymaga uzasadnienia. 
(3) Członkostwo ustaje: 

- przez wystąpienie albo wykluczenie, 
- w wypadku osób fizycznych także przez śmierć, 

- w wypadku osób prawnych także przez rozwiązanie, otwarcie postępowania 
upadłościowego albo odmowę otwarcia takiego postępowania z braku masy 
upadłościowej. 

(4) Wystąpienie może być skuteczne tylko na koniec roku kalendarzowego; musi 
zostać zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia najpóźniej trzy miesiące przed 
końcem danego roku kalendarzowego. Prawo do wystąpienia z ważnego powodu 
pozostaje nienaruszone. 
(5) Członek może zostać wykluczony przez Zarząd Stowarzyszenia ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli dopuścił się grubego naruszenia interesów Stowarzyszenia lub 
jego dobrego imienia. W wypadku ciężkiego wykroczenia przeciw interesom 
Stowarzyszenia decyzja o wykluczeniu zgodnie ze zdaniem nr 1 może zostać podjęta bez 
uprzedniego upomnienia.  
Przed decyzją należy, wyznaczając odpowiedni termin, dać członkowi możliwość 
osobistego bądź pisemnego wypowiedzenia się przed Zarządem. Opatrzona uzasadnieniem 
decyzja podjęta zgodnie ze zdaniem nr 1 musi zostać doręczona członkowi listem 
poleconym/za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo bezpośrednio z poświadczeniem 
odbioru. Przeciw wykluczeniu członek może złożyć odwołanie do Walnego Zgromadzenia w 
ciągu miesiąca od otrzymania decyzji; o tym prawie należy poinformować członka przy 
przekazywaniu decyzji. Walne Zebranie rozstrzyga sprawę na najbliższym zwyczajnym 
posiedzeniu.  

 

§5     Organy 
 

(1) Organami Stowarzyszenia są Walne Zebranie i Zarząd. 

(2) Stowarzyszenie może powołać Kuratorium, będące w okresie funkcjonowania 
również organem Stowarzyszenia. 

 

§6 Das Kuratorium 



(1) Członkam Kuratorium powinni być przede wszystkim związani z celami Stowarzyszenia 
wybitni artyści, naukowcy lub osobistości różnych narodowości. Nie ma ograniczenia co 
do liczby członków Kuratorium. 
(2) Osoby wchodzące w skład Kuratorium wybiera Walne Zebranie zwykłą większością 
głosów. 
(3) Członkowie Kuratorium mają możliwość zaproponowania Stowarzyszeniu osobistości w 
celu przyjęcia do Kuratorium. 
(4) O przyjęciu tych propozycji decyduje Walne Zebranie zwykłą większością 
głosów. 
(5) Członek Zarządu Stowarzyszenia jest automatycznie członkiem Kuratorium. 

(6) Zadaniem Kuratorium jest przedstawianie propozycji wspierających cele 
Stowarzyszenia. 
(7) Odnośne propozycje muszą zostać rozważone przez Stowarzyszenie, a ich przyjęcie 
bądź odrzucenie musi zostać pisemnie i z uzasadnieniem zakomunikowane Kuratorium w 
stosownym terminie, najpóźniej jednak po każdym zwyczajnym Walnym Zebraniu, na 
którym też najpóźniej propozycje te muszą zostać poddane dyskusji i głosowaniu. 
(8) Zarząd Stowarzyszenia informuje Kuratorium w odpowiedni sposób o aktualnych i 
planowanych działaniach służących celom Stowarzyszenia. 

 

§7      Walne Zebranie 
(1) Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się przynajmniej raz w roku. 

(2) Nadzwyczajne Walne Zebrania należy przeprowadzić, gdy żąda tego na piśmie 
przynajmniej jedna czwarta członków Stowarzyszenia z podaniem tematu pod obrady.  
(3) Walne Zebrania zwołuje Zarząd przez pisemne zaproszenie na ostatni znany adres. 
Jednocześnie Zarząd proponuje porządek obrad. Termin zwołania wynosi cztery tygodnie 
w wypadku zwyczajnego i dwa tygodnie w wypadku nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 
licząc każdorazowo od dnia wysłania zaproszenia.  
(4) Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności przynajmniej 
jednej trzeciej członków. W razie niezdolności do podejmowania uchwał Zarząd jest 
zobowiązany do zwołania w ciągu dwóch tygodni Drugiego Walnego Zebrania z tym 
samym porządkiem obrad; to ostatnie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu 
na liczbę obecnych członków, o ile zostało to zaznaczone w zaproszeniu. Zaproszenie do 
takiego Drugiego Walnego Zebrania może być wysłane już łącznie z pierwszym 
zaproszeniem.   
(5) Na Walnym Zebraniu każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
(6) Pełnomocnictwo do głosowania należy dostarczyć przewodniczącemu Zebrania na 

piśmie. 

(7) Możliwe jest głosowanie korespondencyjne poza Walnym Zebraniem. Uchwała 
podejmowana w trybie korespondencyjnym ważna jest tylko wówczas, gdy przynajmniej 
trzy czwarte członków brało udział w głosowaniu. 

 

§8      Zadania Walnego Zebrania 
(1) Walne Zebranie jest głównym organem Stowarzyszenia. Jest kompetentne i 
podejmuje uchwały we wszystkich zasadniczych sprawach, w szczególności co do 

a. przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu, 
b. zatwierdzenia bilansu rocznego i udzielenia Zarządowi absolutorium, 
c. wyboru i odwołania członków Zarządu, 
d. powołania dwóch biegłych rewidentów, 

e. ustalenia składek, podziału kosztów i innych świadczeń, sporządzenia regulaminu 
składek, 

f. wyboru członków Kuratorium, 
g. wykluczenia członka Stowarzyszenia (po rozpatrzeniu odwołania), 
h. mianowania nieuprawnionych do głosowania członków honorowych, 
i. zmian statutu oraz 
j. ewentualnego rozwiązania Stowarzyszenia. 

(2) Walnym Zebraniem kieruje Prezes, a w wypadku niemożności z jego strony - 
Zastępca Prezesa. Gdyby to również nie było możliwe, Walne Zebranie wybierze 



przewodniczącego.  
(3) Ustalony przez Zarząd porządek obrad może zostać uzupełniony propozycjami 
członków, które należy przedłożyć Zarządowi najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem 
Walnego Zebrania. 

(4) Dla ważności uchwał potrzebna jest zwykła większość (oddanych ważnych) 
głosów, o ile ustawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.  
(5) Do zmiany celów Stowarzyszenia, jego Statutu i do rozwiązania Stowarzyszenia 
niezbędna jest zgoda dwóch trzecich liczby członków. W odniesieniu do wymienionych w 
tym ustępie wypadków wymagane jest pisemne i imienne głosowanie, którego 
dopełnienia w formie listowej przez nieobecnych członków  zażąda niezwłocznie 
prowadzący Walne Zebranie, wyznaczając na to dwutygodniowy termin. Jeżeli w ciągu 
dwóch tygodni (licząc od dnia wysłania wezwania do głosowania) nie wpłyną odpowiedzi 
od wszystkich członków, do pojęcia uchwały wystarczająca jest wiekszość dwóch trzecich 
oddanych głosów. 

(6) Głosowanie odbywa się zasadniczo przez podniesienie ręki. Na żądanie członka 
ma miejsce głosowanie tajne lub imienne. Wybory są zawsze tajne, o ile  Walne Zebranie 
większością trzech czwartych nie postanowi inaczej. Możliwe jest głosowanie łączne. 
(7) Z Walnego Zebrania sporządza się protokoł podpisany przez prowadzącego i 
protokolanta. Protokół ten musi zostać przedłożony następnemu Walnemu Zebraniu do 
weryfikacji. 

 
§9       Zarząd 

(1) Zarząd składa się z 
-    Prezesa, 
-    Zastępcy Prezesa, 
-    Skarbnika, 
-    członków dołączonych. 
Prezes, Zastępca Prezesa i Skarbnik kierują pracami Zarządu.  
(2) Skład Zarządu wybierany jest przez zwyczajne Walne Zebranie na okres dwóch lat. 
Przed wyborem członków dołączonych Zarządu Walne Zebranie określa ich ilość. Na 
wniosek Zarządu Walne Zebranie może jeszcze w trakcie trwającej kadencji zdecydować o 
potrzebie dołączenia dalszych członków Zarządu i ich wybrać.    

(3) Na konstytuującym posiedzeniu członkowie Zarządu ustalają, kto z nich obejmuje 
funkcję Prezesa, kto Zastępcy Prezesa i kto Skarbnika. Określają jednocześnie, kto jest 
odpowiedzialny za poszczególne dziedziny działania: 
-    ogólna odpowiedzialność / prowadzenie Centrum, 

-    pozyskiwanie środków / fundraising - o ile nie jest to kompetencja Skarbnika - w 
porozumieniu z tymże, 
-    praca nad historią - ukierunkowanie i projekty, 
-    muzyka / pedagogika muzyczna, 
-    komunikacja / PR, 
-    logistyka / technika przy realizacji projektów i w placówce. 
Zarząd może ustalać dalsze lub inne dziedziny działania.  

(4)  Praca w Zarządzie jest nieodpłatna. Nie-członkiem Zarządu może być osoba 
zatrudniona w Zarządzie na podstawie umowy o pracę albo zlecenia.  
(5) Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, Zastępca Prezesa albo Skarbnik. Zarząd 
podejmuje uchwały zwykłą większością. W razie równej ilości głosów wniosek uznaje się 
za odrzucony.   

(6) W czasie między posiedzeniami decyzje podejmuje Zarząd kierujący.  
(7) Zarząd może nadać sobie regulamin pracy. 
 

§10     Uprawnienia i Zadania Zarządu 
(1) Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i realizuje uchwały Walnego Zebrania. Zarząd 
może korzystać z biura.  

(2) Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
a. odpowiedzialność za prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, 
b. roczne sprawozdanie z działalności dla Walnego Zebrania, 
c. sporządzenie rocznego bilansu i planu finansowego dla Walnego Zebrania, 



d. podejmowanie uchwał w sprawie lokat majątkowych, 
e. ustanawianie specjalnych przedstawicieli ze względu na różnorodność i wielość 
przewidzianych w zadaniach Stowarzyszenia zadań i celów. 

(3) Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i gospodaruje Skarbnik. Przychody i wydatki 
rejestrowane są w księgach Stowarzyszenia zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego. 
Rozliczenie roczne (bilans roczny) sprządza uwzględniając wymagania prawa 
podatkowego Zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie. 

(4) Funkcję przełożonego etatowych i honorowych współpracowników Stowarzyszenia 
pełni Prezes. Dotyczy to również pozostałych osób świadczących pracę na rzecz 
Stowarzyszenia.  
(5) Każdy członek Zarządu obejmuje przynajmniej jednę dziedzinę działania w zakres 
swojej odpowiedzialności. O ile nie jest to uregulowane w regulaminie pracy, każdy 
członek Zarządu określa sam zasady jego reprezentowania, informując o tym pozostałych 
członków. 

 
§11     Ustawowa reprezentacja Stowarzyszenia 

(1) Zarządem w rozumieniu §26 BGB jest Zarząd kierujący.  
(2) Prezes, Zastępca Prezesa i Skarbnik są uprawnieni do jednoosobowej reprezentacji. 
(3) Członkowie dodatkowi Zarządu działają na podstawie pełnomocnictwa jednego z 
członków Zarządu kierującego. 

 
§12     Składki członkowskie 

(1) Walne Zebranie określa rodzaj, wysokość i sposób opłacania składek członkowskich.  
(2) Walne Zebranie może wprowadzić regulamin składek. 

 
§13     Odpowiedzialność cywilnoprawna, roszczenia 

(1) Odpowiedzialność Stowarzyszenia ograniczona jest wyłącznie do majątku 
Stowarzyszenia. Wszelka osobista odpowiedzialność członków jest wyłączona. 

(2) Zarząd odpowiada tylko za działanie umyślne i rażące niedbalstwo.  
(3) Ust. 2 dotyczy odpowiednio członków działających nieodpłatnie na rzecz 
Stowarzyszenia. 

(4) Osobom wspieranym przez Stowarzyszenie nie przysługuje na postawie niniejszego 
Statutu roszczenie o świadczenia ze strony Stowarzyszenia.  

 

§14     Zmiana celu, rozwiązanie, przeznaczenie pozostałego majątku 
(1) Stowarzyszenie może się rozwiązać uchwałą Walnego Zebrania. Do uchwały stosuje 
się postanowienia §8 ust. 5. 
(2) O ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia są Prezes i 
Skarbnik. Reprezentują oni Stowarzyszenie łącznie.  W pozostałych kwestiach stosuje się 
odpowiednio  §9.  

(3) W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia albo odpadnięcia celów uprzywilejowanych 
podatkowo majątek  Stowarzyszenia przechodzi po potrąceniu zobowiązań na 
Musikschulverein “Johann Adam Hiller” w Görlitz, który obowiązany jest korzystać z niego 
bezpośrednio i wyłącznie na cele użytku publicznego.  

 
 
(Nowe brzmienie przyjęte uchwałą Walnego Zebrania z dnia .................) 
 
 

 
 

 


