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STATUT 

Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego 

(tekst jednolity) 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Krynickie Towarzystwo Fotograficzne i zwane jest w 

dalszej części statutu Towarzystwem.  

2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej „KTF Krynica". 

 

§2 

1. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. nr 79, poz. 855 z 2001 r. z późn. zmianami). 

2. Towarzystwo ma osobowość prawną. 

 

§3 

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Krynica-Zdrój a terenem działania obszar Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

 

§4 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

celu działania. 

 

§5 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

 

§6 

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem i opiera swoją działalność na 

pracy społecznej swoich członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 

pracowników. 
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§7 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że dochody z tej działalności 

będą przeznaczone wyłącznie na działalność statutową. 

 

Rozdział II 

Cele, zadania i środki działania 

§8 

Celem Towarzystwa  jest realizacja zadań w zakresie kultury a w szczególności: 

1. rozwijanie i kształtowanie zainteresowań fotografią artystyczną i fotoreportażem 

prasowym, 

2. instruktaż (zebrania szkoleniowe, prelekcje, poradnictwo), 

3. organizacja konkursów własnych, wystaw i plenerów fotograficznych oraz spotkań z 

wybitnymi fotografikami, 

4. udział w konkursach fotograficznych krajowych i zagranicznych, 

5. popularyzacja przez fotografię piękna oraz dorobku materialnego i kulturalnego 

uzdrowiska Krynicy-Zdroju, Sądecczyzny oraz kraju. 

 

§9 

Dla osiągnięcia tych celów Towarzystwo będzie: 

1. współpracowało z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, 

pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz instytucjami 

kulturalnymi, 

2. inspirowało do rozwiązywania problemów rozwoju kultury instytucje, organizacje i 

osoby fizyczne, 

3. aktywnie uczestniczyło w organizacji wernisaży i plenerów fotograficznych,  

4. organizowało wystawy fotografii swoich członków,  

5. dokumentowało piękno kraju i Sądecczyzny, 

6. podejmowało działalność propagandową dla upowszechniania fotografii artystycznej 

wśród młodzieży. 

 

Rozdział III 

Przynależność, prawa i obowiązki członków Towarzystwa 

§10 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1. zwyczajnych. 
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2. wspierających, 

3. honorowych. 

 

§11 

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski po ukończeniu 18 roku życia, 

deklarujący gotowość brania udziału w realizacji zadań statutowych Towarzystwa, 

który złożył pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa. 

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie 

uchwały Zarządu. 

 

§12 

1. Członkiem wspierającym może być osoba, która dla poparcia działalności 

Towarzystwa zdeklaruje i wpłaci coroczną składkę wspierającą. 

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie 

uchwały Zarządu. 

 

§13 

Towarzystwo może nadawać członkostwo honorowe osobom fizycznym, nie należącym do 

Towarzystwa, lecz szczególnie zasłużonym dla niego. 

 

§14 

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo: 

1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, 

2. korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej ze strony Towarzystwa przy realizacji 

zadań statutowych, 

3. uczestnictwa we wszystkich formach działalności programowej prowadzonej przez 

Towarzystwo,  

4. zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Towarzystwa oraz oceniania ich 

działalności.  

 

§15 

Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w §14 pkt 2, 3, 4 nin. Statutu. 

 

§16 

1. Członkowie Towarzystwa są obowiązani: 
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a. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Towarzystwa, 

b. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa, 

c. wykonywać zadania przyjęte przez Towarzystwo, 

d. regularnie opłacać składkę członkowską. 

2. Za naruszenie obowiązków członka Towarzystwa przewiduje się kary: 

a. upomnienia, 

b. nagany, 

c. wykluczenia z Towarzystwa. 

3. Karę wymierza Zarząd Towarzystwa. 

4. Od decyzji Zarządu członek Towarzystwa może odwołać się do Walnego 

Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia 

orzeczenia o ukaraniu. 

 

§17 

Wygaśnięcie członkostwa Towarzystwa może nastąpić w drodze: 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa, 

2. wykreślenia uchwałą Zarządu Towarzystwa podjętą większością głosów za zaleganie 

ze składkami członkowskimi przez okres 1 roku, 

3. wykluczenia uchwałą Zarządu Towarzystwa podjętą większością 2/3 głosów za 

działalność na szkodę Towarzystwa niezgodną ze Statutem, 

4. utraty zdolności do czynności prawnych - ubezwłasnowolnienia, 

5. śmierci członka. 

 

§18 

Od decyzji o nie przyjęciu do Towarzystwa, o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje 

zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. 

1. Odwołanie winno być zgłoszone na piśmie w ciągu 30 dni od daty doręczenia 

członkowi decyzji Zarządu Towarzystwa. 

2. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie odwołującemu się nie 

przysługują prawa członkowskie Towarzystwa. 

 

Rozdział IV 

Władze Towarzystwa i ich kompetencje 

§19 

1. Władzami Towarzystwa są: 

a. Walne Zgromadzenie, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna. 
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2. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata. 

3. W przypadku ustąpienia lub śmierci osób z władz Towarzystwa w toku kadencji 

organom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie 

może przekroczyć 1/3 składu liczbowego organu - w przeciwnym wypadku należy 

zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem wyboru nowych władz. 

4.  Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Towarzystwa i przejęcie spraw od 

dotychczasowych władz Towarzystwa winno nastąpić w ciągu dwóch tygodni. Do 

tego czasu działają władze poprzedniej kadencji. 

 

Walne Zgromadzenie 

§20 

1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa corocznie, 

a co trzy lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane: 

a. z inicjatywy Zarządu, 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa 

uprawnionych do głosowania. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami objętymi porządkiem 

dziennym obrad, dla których zostało zwołane. 

6. Zwołujący Walne Zgromadzenie ustala porządek obrad. 

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie są  

zawiadamiani co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. 

 

§21 

W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia, Zarząd Towarzystwa wyznacza drugi 

termin zebrania, nie wcześniej jednak niż po upływie 1/2 godziny od pierwszego terminu 

Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Walnego Zgromadzenia w drugim terminie jest ważne bez  

względu na ilość obecnych członków. 

§22 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. uchwalanie zmian Statutu, 

2. uchwalanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności 

Towarzystwa, 

3.  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu za okres kadencji, 

4. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, 
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5. rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu oraz prac Towarzystwa na następną kadencję, 

6. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

7. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

8. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu, 

9. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez inne organy oraz członków 

Towarzystwa, 

10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, 

11. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia. 

 

§23 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków 

Towarzystwa w głosowaniu jawnym, chyba, że Walne Zgromadzenie uchwali 

głosowanie tajne. 

2. Wyboru Zarządu i pozostałych władz Towarzystwa dokonuje Walne Zgromadzenie w 

oparciu o następujące zasady: 

a. nie ogranicza się liczby kandydatów, 

b. głosowanie jest jawne chyba, że Walne Zgromadzenie uchwali głosowanie 

tajne, 

c. głosuje się na poszczególnych kandydatów. 

3. Członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy w wyniku 

głosowania na liście ułożonej według liczby uzyskanych głosów znajdują się na 

miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego liczbie miejsc mandatowych. 

 

Zarząd 

§24 

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 do 7 osób wybieranych, na okres 3 lat przez Walne 

Zgromadzenie. 

2. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika. 

3. Zarząd odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w kwartale. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby jego członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos 

prezesa. 

§25 

1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za swoją pracę przed Walnym 

Zgromadzeniem Towarzystwa. 

2. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności 

Towarzystwa, a w szczególności: 

a. realizacja kierunków działalności Towarzystwa wytyczonych przez Walne 

Zgromadzenie, 
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b. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz poprzez prezesa lub zastępcę 

prezesa, 

c. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie funduszami, 

d. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia członkostwa oraz 

przyjmowanie nowych członków Towarzystwa, 

e. zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 

f. opracowywanie projektów programów działalności oraz budżetu na okres 

kadencji i rocznych planów pracy, 

g. opracowywanie  sprawozdań  z  działalności  oraz  sprawozdań rachunkowych, 

h. prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa na ogólnych 

zasadach, 

i. inne zadania wynikające ze Statutu. 

 

Komisja Rewizyjna 

§26 

1. Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu 

Towarzystwa na okres 3 lat jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. 

2. Na pierwszym swoim posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego. 

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola i nadzór nad działalnością Towarzystwa, 

a w szczególności: 

a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, 

w tym działań gospodarczych i finansów Towarzystwa, 

b. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu i stawianie wniosku o 

udzielenie absolutorium Zarządowi, 

c. prowadzenie innych działań kontrolnych zleconych przez Walne Zgromadzenie 

lub na wniosek Zarządu. 

 

Rozdział V 

Majątek Towarzystwa 

§27 

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze Towarzystwa składają się: 

a. wpisowe składki członkowskie i wspierające, 

b. subwencje, dotacje, 

c. darowizny, spadki, zapisy, 

d. inne wpływy z działalności statutowej, 

e. odsetki od kapitału. 

3. Majątek Towarzystwa może być używany wyłącznie do realizacji celów i zadań 

określonych w Statucie. 
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4. Rachunkowość Towarzystwa prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§28 

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmuje Zarząd 

reprezentowany przez dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika, 

albo osoby przez nich upoważnione w granicach udzielonych pisemnie pełnomocnictw.  

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa 

§29 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa wymagają uchwały Walnego 

Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 

ogółu liczby członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, zaś w 

drugim terminie większością głosów obecnych członków. 

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, 

Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje 

komisję likwidacyjną. 

 

 

Krynica-Zdrój, dnia 23.02.2012 r. 

 

                                                                                            


