STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
PUŁAW
I.

Nazwa, charakter Towarzystwa, siedziba i teren działania.
§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Puław. Nazwa ta będzie używana
w dalszych postanowieniach w skrócie „Towarzystwo”.
§ 2.
Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieograniczony i ma osobowość prawną.
§ 3.
Towarzystwo ma charakter Towarzystwa regionalnego.
§ 4.
Siedzibą Towarzystwa są Puławy, a terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 5.
Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.-prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 6.
1.
2.
3.

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie
zarobkowych.
Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być pracownikami Towarzystwa.
§ 7.

Towarzystwo używa podłużnego stempla z napisem „Towarzystwo Przyjaciół Puław
w Puławach” i pieczęci okolicznościowej.
§ 8.
Towarzystwo ma prawo wydawania dla swoich członków legitymacji, wydawania
medali, odznak honorowych i dyplomów oraz posiadania sztandaru.
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II. Cel i środki działania.
§ 9.
Towarzystwo ma na celu rozwój duchowy i społeczny człowieka, podnoszenie
kulturalnego poziomu środowiska, wdrożenie zamiłowania do badań przeszłości Puław,
pobudzanie do czynnego udziału w tworzeniu nowych wartości kulturalnych. Przedmiotem
prac Towarzystwa poza badaniem przeszłości Puław powinny być zagadnienia współczesne,
mające istotne znaczenie w życiu miasta.
§ 9a
Towarzystwo realizuje swoje cele przez następującą działalność:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
b) działalność wspomagającą wspólnoty i społeczności lokalne,
c) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
d) krajoznawstwo i ekologię,
e) kulturę, sztukę i ochronę dóbr kultury i tradycji,
f) upowszechnianie i ochronę wolności, swobód obywatelskich oraz
wspomaganie rozwoju demokracji,
g) działalność charytatywną.
§ 10.
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
a) prowadzenie badań historycznych poświęconych Puławom,
b) organizowanie spotkań i odczytów o problematyce społeczno-kulturalnej, sesji
popularnonaukowych i udział w corocznej imprezie pod nazwą „Dni Puław”,
c) powoływanie społecznych sekcji Towarzystwa i doraźnych komisji do prac
nad zagadnieniami ważnymi dla Towarzystwa i Puław, prowadzenie
działalności wydawniczej poświęconej Puławom i regionowi,
d) współdziałanie z władzami, instytucjami społecznymi i mediami w sprawach
dotyczących kultury, oświaty, ochrony zabytków oraz w innych sprawach
ważnych dla miasta i regionu,
e) współpracę i wymianę doświadczeń z podobnymi towarzystwami
regionalnymi działającymi w Polsce,
f) popieranie twórczości artystycznej w mieście,
g) upowszechnianie osiągnięć miasta i regionu,
h) pozyskiwanie środków finansowych dla urzeczywistnienia celów
Towarzystwa,
i) prowadzenie działalności gospodarczej w/g zasad określonych odrębnymi
przepisami, działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych Towarzystwa, nadwyżkę
przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego,
j) prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, z
zastrzeżeniem, że nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na
działalność pożytku publicznego.
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III. Członkowie ich prawa i obowiązki.
§ 11.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 12.
1.

2.

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski lub innego państwa
mieszkający w Polsce lub zagranicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych –
nie pozbawiany praw publicznych o nienagannej przeszłości, przyjęty przez Zarząd
Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
Małoletni może być członkiem Towarzystwa na warunkach określonych w art. 3 ust.2
prawa o stowarzyszeniach.
§ 13.
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
b) korzystać z urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd
Towarzystwa,
c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.
§ 14.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
b) uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
c) regularnie opłacać składki członkowskie w terminie do 31 grudnia każdego
roku.
§ 15.

1.

2.

3.

Członkiem wspierającym może być pełnoletni obywatel Polski osoba fizyczna lub
osoba prawna, zamieszkująca lub mająca siedzibę w kraju lub zagranicą, która
zadeklaruje składkę na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta przez Zarząd
Towarzystwa.
Członek wspierający-osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem
upełnomocnionego przedstawiciela i dysponuje jednym głosem. Ma prawa członka
zwyczajnego, z wyjątkiem prawa wyborczego.
Członek wspierający ma obowiązek regularnego opłacania zadeklarowanej składki.
§ 16.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce
zamieszkania wybitnie zasłużona dla Puław i Towarzystwa. Członkowie honorowi nie
opłacają składek. Mają prawa członkowskie z wyjątkiem prawa wyborczego.
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§ 17.
Członkostwo wygasa wskutek:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa,
b) skreślenia uchwałą Zarządu Towarzystwa, z listy członków wskutek
nieopłacenia składek przez okres dwóch lat,
c) wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu za działalność na szkodę
Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę
dodatkową utraty praw publicznych bądź za popełnienie czynu nieetycznego,
d) śmierci członka,
e) członkowie skreśleni lub wykluczeni mają prawo odwołać się (za
pośrednictwem Zarządu) do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty
doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
IV. Organizacja – Władze.
§ 18.
Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
A. Walne Zebranie.
§ 19.
1.

2.

3.
4.
5.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Prawo udziału w Walnym
Zebraniu przysługuje wszystkim członkom, przy czym osoby prawne
uczestniczą przez upoważnionych przedstawicieli, zaś osoby fizyczne osobiście.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Pisemne zawiadomienie
o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania rozsyła Zarząd, co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Do ważności Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy
członków.
Przy braku kworum w I terminie, Walne Zebranie może się odbyć w II terminie
i jest ważne bez względu na liczbę obecnych.
Przedmiotem Walnego Zebrania mogą być tylko sprawy objęte porządkiem
obrad, który zostanie zatwierdzony przez Walne Zebranie.
§ 20.

Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się corocznie, nie później niż do 30 kwietnia.
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
a) wysłuchanie sprawozdań Zarządu z całorocznej działalności i ich ocena,
b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
c) rozpatrzenie i uchwalenie rocznego budżetu Towarzystwa oraz ustalenie
wysokości składek członkowskich,
d) zmiana statutu,
e) podejmowanie uchwał programowych,
f) wybór prezesa Towarzystwa,
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g)
h)
i)
j)
k)

wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
Towarzystwa,
rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Towarzystwa,
rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa i Sądu
Koleżeńskiego,
decydowanie w tych sprawach, do których statut nie upoważnia innych
organów Towarzystwa,
rozwiązanie Towarzystwa i jego likwidacja oraz wybór komisji likwidacyjnej.
§ 21.

1.
a)
b)
c)
d)
2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się:
na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,
z inicjatywy Zarządu,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek przynajmniej ogółu członków
Towarzystwa, uprawnionych do głosowania.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinno
zawierać informację na czyj wniosek jest ono zwoływane. Nadzwyczajne Walne
Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
§ 22.

1.

2.

3.

Walne Zebranie prowadzi przewodniczący, wybrany przez to zebranie. Uchwały
Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na
Zebraniu. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne. Wybory władz
Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym.
We wszystkich innych sprawach, głosowanie tajne może uchwalić Walne
Zebranie zwykłą większością głosów. Sprawy nabycia i zbycia majątku, zmiany
Statutu, rozwiązania lub likwidacji Towarzystwa wymagają głosów członków
obecnych na Walnym Zebraniu.
Z obrad Walnego Zebrania w ciągu 14 dni sporządza się protokół, podpisany
przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
B. Zarząd Towarzystwa.
§ 23.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Zarząd Towarzystwa składa się z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz
2-6 członków Zarządu, wybranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat. O
liczbie członków Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zebranie.
Funkcję prezesa Towarzystwa można pełnić tylko przez 2 kolejne kadencje.
Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od wyborów.
W razie niemożliwości pełnienia funkcji przez członków Zarządu, Zarząd może
dokooptować do swego składu nowego członka, liczba osób dokooptowanych nie może
jednak przekroczyć składu Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się, raz na miesiąc.
Zarząd działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§ 24.
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez prezesa, wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika,
b) kierowanie działalnością Towarzystwa,
c) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
d) zwoływanie Walnych Zebrań,
e) sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów oraz uchwał programowych i
przedstawianie ich Walnemu Zebraniu do rozpatrzenia i uchwalenia,
f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
g) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
h) prowadzenie korespondencji i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi i uchwalonym przez Walne Zebranie budżetem,
i) przyjmowanie względnie zwalnianie pracowników Towarzystwa,
j) prowadzenie ewidencji członków.
k) powoływanie sekcji i komisji.
§ 25.
1.

2.

Uchwały Zarządu Towarzystwa są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym
prezesa lub wiceprezesa.
W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
C. Komisja Rewizyjna.
§ 26.

1.

2.

3.

4.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz trzech
członków i jest wybierana na cztery lata. Powinna się ukonstytuować w ciągu 7 dni od
wyborów.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod
względem celowości i rzetelności,
b) występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
c) udział - z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu,
d) kontrola wpłat składek członkowskich,
e) sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie go Walnemu
Zebraniu,
f) przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosku w przedmiocie absolutorium dla
ustępującego Zarządu,
Uchwały Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zapadają większością głosów przy
obecności co najmniej ½ liczby członków Komisji, w tym przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego zebrania.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie opracowanego regulaminu.
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§ 27.
Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Towarzystwa. Ma ona prawo
dokonywania kontroli w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w
roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa. Z każdej dokonanej
kontroli sporządza protokół. Z czynności swoich Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie
Walnemu Zebraniu.
§ 27a
1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Towarzystwa lub ze stosunkiem pracy z Towarzystwem.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkiem Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Funkcja w Komisji Rewizyjnej pełniona jest społecznie bez wynagrodzenia.
D. Sąd Koleżeński.
§ 28.
Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i czterech członków, wybranych na
Walnym Zebraniu na okres czterech lat.
§ 29.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych między
członkami Towarzystwa, w związku z jego działalnością. Od uchwał Sądu Koleżeńskiego
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od otrzymania
uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. Uchwały Walnego
Zebrania są ostateczne.
§ 29a
1. Członkowie organów Towarzystwa nie mogą łączyć pełnionych w nich funkcji.
2. Członkowie organów Towarzystwa nie mogą:
a) pozostawać wobec siebie w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane dla tychże
organów i na rzecz Towarzystwa.
V. Sposób zaciągania zobowiązań.
§ 30.
Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmuje: prezes,
wiceprezesi oraz skarbnik względnie ich zastępcy, albo osoby upoważnione w granicach
pełnomocnictw udzielonych im przez Walne Zebranie.
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VI. Majątek Towarzystwa.
§ 31.
1.
2.

Majątek Towarzystwa stanowi zabytkowa willa „Samotnia” wraz z gruntem.
Majątek Towarzystwa powstaje z:
a) składek członków,
b) darowizn i dotacji – przyjmowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi,
c) spadków i zapisów,
d) dochodów z ewentualnych imprez i wydawnictw,
e) dochodów z majątku Towarzystwa,
f) ofiarności publicznej,
g) dochodów z działalności gospodarczej, służących wyłącznie realizacji celów
statutowych, które nie mogą być przeznaczane do podziału pomiędzy
członków.
§ 31a

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 32.
Wszelkie pisma i dokumenty Towarzystwa wychodzące na zewnątrz podpisuje
jednoosobowo prezes, wiceprezes lub sekretarz. W sprawach finansowych Towarzystwa
pisma i dokumenty podpisują dwie osoby, prezes lub wiceprezes i skarbnik.
VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa.
§ 33.
1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie się Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad
Walnego Zebrania tylko wtedy, gdy sprawy te zostaną umieszczone w porządku
obrad tego Zebrania.
2. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o zmianie statutu lub o rozwiązaniu się
Towarzystwa większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby
członków, uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością głosów uprawnionych
do głosowania członków, obecnych na Walnym Zebraniu.
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4. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Towarzystwa Walne Zebranie podejmuje
uchwałę o likwidacji i przeznaczeniu majątku Towarzystwa.
VIII. Przepisy końcowe.
§ 34.
W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy prawo o
stowarzyszeniach oraz o pożytku publicznym i wolontariacie.
§ 35.
W sprawach rejestrowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 17, poz. 209 z późn.
zmian.).

9

