
__________________________________________________________________________________ 

                                               Statut Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego                     1 | S t r o n a          

 

 

STATUT 

SUDECKIEGO 

TOWARZYSTWA 

FOTOGRAFICZNEGO 
 

 
 

MIASTO DZIERŻONIÓW 

user
Stempel



__________________________________________________________________________________ 

                                               Statut Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego                     2 | S t r o n a          

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie  o  nazwie  Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne  zwane  dalej  

Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 

miłośników fotografii. 

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy STF 

3. Stowarzyszenie może używać wyróżniający je znak graficzny (logo) i pieczęć. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 

Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017 poz. 210) oraz niniejszego Statutu.  

2. Stowarzyszenie działa na terenie miasta Dzierżoniów i województwa 

Dolnośląskiego. 

3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Dzierżoniów. 

4. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków. 

2. Dla realizacji określonych zadań stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
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Rozdział II 

Cele i formy działania. 

 

§ 5 

1. Zrzeszenie osób interesujących się fotografią. 

2. Rozwijanie wśród członków umiejętności i wiedzy fotograficznej. 

3. Popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki. 

4. Ochrona i  popularyzacja  dorobku  i  tradycji  polskiej  fotografii  oraz  polskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

5. Promowanie miasta Dzierżoniów i okolic przez działalność fotograficzną. 

6. Współudział w tworzeniu kultury narodowej. 

7. Promowanie swobody wypowiedzi i ochrony praw autorskich. 

8. Promowanie i ochrona swobody fotografowania. 

9. Reprezentowanie ruchu fotograficznego na terenie działalności. 

10. Propagowanie fotografii oraz sztuki wśród dzieci i młodzieży. 

11. Promowanie twórczości utalentowanych fotografów. 

 

§ 6 

Cele wymienione w § 5 Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1. Wspieranie działalności swoich członków w dziedzinie fotografii we wszystkich jej 

odmianach. 

2. Organizowanie wystaw, konkursów, spotkań, plenerów i innych imprez 

kulturowych. 

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie warsztatów i wykładów. 

4. Inicjowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej ze szczególnym 

uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej z organizacjami o pokrewnych celach. 
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5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami statutowymi. 

6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami naukowymi 

i środkami społecznego przekazu zainteresowanymi rozwojem fotografii oraz  

ochroną tej formy wypowiedzi. 

7. Podejmowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu 

upowszechnianie fotografii. 

 

 

 

Rozdział III 

Nabycie i utrata przynależności, prawa i obowiązki członków. 

 

§ 7 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Zwyczajnych. 

2. Honorowych. 

3. Wspierających. 

 

§ 8 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być: 

a) osoby fizyczne i prawne, które złożyły pisemną deklarację członkowską                             

i uzyskały akceptację zarządu. 

b) osoby niepełnoletnie, w wieku od 16 do 18 lat. Osoby małoletnie (w wieku do 16 

lat) uzyskują członkostwo Stowarzyszenia za pisemną zgodą przedstawicieli 

ustawowych i do chwili ukończenia 16 roku życia nie korzystają z czynnego                    

i biernego prawa wyborczego oraz z prawa udziału w głosowaniu. 



__________________________________________________________________________________ 

                                               Statut Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego                     5 | S t r o n a          

 

2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków, jeżeli uzna, że kandydat nie 

daje rękojmi należytej realizacji celów statutowych lub uzależnić swoją zgodę od 

spełnienia określonych warunków. Decyzja zarządu w tej sprawie jest ostateczna. 

3. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą 

oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto 

podaje następujące dane osobowe: 

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, PESEL, telefon, adres e-mail  

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także 

odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru. 

 

§ 9 

Członkowie zwyczajni mają  prawo do: 

1. Udziału w realizacji celów statutowych.  

2. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia z zastrzeżeniem 

małoletnich, o których mowa w § 8 pkt.1b. 

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia. 

 

§ 10 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 

1. Czynnego udziału w realizacji statutowych zadań i celów stowarzyszenia 

określonych przez władze. 

2. Przestrzegania  statutu  oraz  uchwał  i  zarządzeń  władz,  a  także  wydanych  przez  

nie regulaminów. 

3. Regularnego opłacania składki członkowskiej. 

 

§ 11 

1. Członkiem honorowym  może  zostać  nadana  przez  zarząd  osobom  fizycznym 

szczególnie  zasłużonym  dla  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenia. 
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2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 

3. Członkowie honorowi mają te same prawa jak członkowie zwyczajnie poza czynnym 

i biernym prawem wyborczym. 

4. Członkowie honorowi mogą brać udział w posiedzeniach władz stowarzyszenia 

wyłącznie z głosem doradczym. 

 

§ 12 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która zgłosi 

w formie pisemnej deklaracji chęć stałego finansowego lub rzeczowego wspierania 

Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający mają te same prawa jak członkowie zwyczajnie poza 

czynnym i biernym prawem wyborczym. 

3. Członkowie honorowi mogą brać udział w posiedzeniach władz stowarzyszenia 

wyłącznie z głosem doradczym. 

 

§ 13 

Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje przez: 

1. Osobiste, pisemne zgłoszenie rezygnacji. 

2. Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez 

okres czterech miesięcy po uprzednim upomnieniu. 

3. Wykluczenie za poważne naruszenie statutu, przepisów wewnętrznych wydanych 

na jego podstawie lub zachowania niegodnego członka Stowarzyszenia. 

4. Śmierci członka albo utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych. 

 

§ 14 

Członkostwo honorowe ustaje przez: 

1. Osobiste zrzeczenie 

2. Decyzje zarządu. 
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§ 15 

1. Członkom Stowarzyszenia mogą być udzielane nagrody i wymierzane kary. 

2. Nagród i kar udziela zarząd. 

3. Nagrody przyznawane są za szczególny wkład w realizację celów stowarzyszenia. 

4. Kary przyznawane są za naruszenie postanowień statutu stowarzyszenia. 

 

§ 16 

1. Do nagród zalicza się: 

a) Wyróżnienie dyplomem uznania. 

b) Częściowe lub całkowite zwolnienie ze składki członkowskiej. 

2. Karami są: 

a) Upomnienie. 

b) Nagana. 

c) Zawieszenie w prawach członka. 

d) Skreślenie i wykluczenie ze stowarzyszenia. 

 
 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia, tryb ich wyboru i kompetencje. 

 

§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 
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§ 18 

Walne Zgromadzenie może być 

1. Zwyczajne i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako 

sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze. W przypadku 

charakteru wyborczego istnieje możliwość skrócenia terminu, jeśli wystąpią istotne 

przesłanki. Zwyczajne Walne zgromadzenie zwołuje się po upływie roku 

kalendarzowego najpóźniej do końca miesiąca marca. 

2. Nadzwyczajne i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w razie potrzeby, gdy 

należy podjąć pilne decyzje leżące w kompetencji Walnego Zgromadzenia. Może być 

również zwoływane na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych, zgłoszony na 

posiedzeniu zarządu. 

 

§ 19 

1. O terminie Walnego Zgromadzenia członkowie są powiadamiani pocztą 

elektroniczną na adresy e-mail podane w deklaracji członkowskiej lub pisemnie na                     

7 dni przed datą zgromadzenia. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co 

najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały 

mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków 

obecnych. 

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być 

wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie. 

 

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Uchwalanie programu działań Stowarzyszenia. 

2. Przyjmowanie  sprawozdania  zarządu  i  udzielanie  mu  absolutorium  na  wniosek  

komisji rewizyjnej. 

3. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych organów 

4. Wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej. 
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5. Podejmowanie uchwał w kwestii zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 

6. Podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych na porządek dzienny. 

 

§ 21 

Zarząd Stowarzyszenia 

1. Zarząd Stowarzyszenia może liczyć od 3 do 5 członków. Zarząd wybiera ze swego 

grona na pierwszym posiedzeniu Prezesa, Skarbnika i Sekretarza (może też wybrać 

I i II Wiceprezesa) oraz dokonuje podziału obowiązków pomiędzy jego członków. 

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 

 

§ 22 

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2. Realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia, jego planu pracy i przyjętych 

przez siebie uchwał. 

3. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania nowych członków oraz  

skreślenia z listy członków Stowarzyszenia. 

4. Określenie składki członkowskich. 

5. Odejmowanie decyzji w sprawach finansowych stowarzyszenia. 

6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 23 

1. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne 

Zgromadzenie z uwzględnieniem poniższych zasad: 

a) posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem pracy, nie rzadziej jednak 

niż raz na trzy miesiące. 

b) prawomocne uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy jego składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 
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c) Prezes lub Wiceprezes, lub z upoważnienia Prezesa lub Wiceprezesa inny członek  

Zarządu reprezentują Stowarzyszenie wobec władz i instytucji samorządowych 

oraz ogólnopolskich. 

2. Do składania oświadczeń woli i zaciąganie zobowiązań majątkowych 

upoważnionych jest dwóch członków zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, 

w tym jeden to prezes lub wiceprezes. 

 

§ 24 

Komisja Rewizyjna 

1. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie.   

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, którzy wybierają z pośród  siebie 

przewodniczącego. 

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności 

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

4. Zadania Komisji Rewizyjnej realizowane są poprzez  lustracje  oparte  o  plan  pracy 

i przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych.    

5. Komisja ma obowiązek przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia    

sprawozdania i przedstawienia  wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu. 

 

§ 25 

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję do czasu 

wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

2. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym 

Zgromadzeniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres 

kadencji. 

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji           

z powodu: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) pisemnej rezygnacji 

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów 
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4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  

przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełnienia składu na 

okres do upływu kadencji. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w 

sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 podpkt b, pełni on swoją funkcję do czasu 

wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi 

inaczej. 

 

 

Rozdział V 

Majątek i środki finansowania. 

 

§ 26 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Funduszami są: 

a) składki członkowskie 

b) darowizny, spadki i zapisy 

c) dotacje 

 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 

§ 27 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej 

większości głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 
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2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie stowarzyszenia mogą być 

przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy 

sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Członków. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku 

stowarzyszenia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 28 

1. Wykładnię postanowień niniejszego statutu ustala na posiedzeniu Zarząd. 

2. W sprawach  nie  uregulowanych  statutem  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy 

Prawo o  stowarzyszeniach. 

 

 

 

Tekst jednolity przyjęto na Walnym 

Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2017 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

Jarosław Dąbrowski 


