Stowarzyszenie
Tarnogórska Grupa Fotograficzna
REGULAMIN
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Tarnogórska Grupa Fotograficzna, zwany w dalszych postanowieniach
Regulaminu „Stowarzyszeniem”. Działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, 855 z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Jego siedzibą
jest miasto Tarnowskie Góry.
§3.

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci okrągłej
i podłużnej z napisem „Tarnogórska Grupa Fotograficzna”.
§4.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§5.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w §5 pkt 1, bądź wystąpieniu z nich
decyduje Przedstawiciel Stowarzyszenia po uprzednim poinformowaniu o tym Członków.
§6.
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest Przestawiciel Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i formy działalności
§1.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego Członków.
§2.
Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja wiedzy o
fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie Członków oraz innych zainteresowanych do
twórczych działań w zakresie fotografii.
§3.
Stowarzyszenie dla realizacji swych celów:
1. Zrzesza osoby zajmujące się działalnością fotograficzną.
2. Rozwija wśród członków umiejętności, wiedzę i sztukę fotograficzną

3. Popularyzuje dorobek i tradycję polskiej fotografii oraz polskiego dziedzictwa kulturowego.
4. Współpracuje z władzami miasta, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem
sztuki fotografii oraz z wydawnictwami i mediami.
5. Może współpracować z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnych celach i
zadaniach.
6. Organizuje pokazy fotografii, prac członków Stowarzyszenia oraz podmiotów z nim
współpracujących w formie wystaw, wernisaży, pokazów multimedialnych oraz wydawnictw
na terenie kraju oraz za poza jego granicami.
7. Organizuje zebrania dyskusyjne, odczyty, konkursy, plenery fotograficzne, szkolenia w
zakresie technik fotografii.
8. Organizuje przedsięwzięcia o charakterze artystyczno – kulturalnym oraz bierze czynny
udział w upowszechnieniu fotografii jako sztuki w ramach takich przedsięwzięć na terenie
kraju z zachowaniem norm etycznych.
9. Przygotowuje i wydaje w formie elektronicznej lub/i drukowanej publikacje, w tym:
albumy, katalogi, informatory, czasopisma lub inne periodyki, służące promocji fotografii,
twórczości fotograficznej członków Stowarzyszenia oraz podmiotów zewnętrznych z nim
współpracujących.
10. Popularyzuje pośród swoich członków fotografię artystyczną o różnorodnej tematyce.
11. Popularyzuje za pomocą fotografii walory krajobrazowe, przyrodnicze, turystyczne oraz
industrialne miasta Tarnowskie Góry i regionu.

Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§1
Członkowie dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§2
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski i cudzoziemiec mający pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz małoletni, którzy
ukończyli 16. rok życia ‐ uznający cele i zadania Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Przedstawiciela
Stowarzyszenia, podjętej w oparciu o złożoną pisemną deklarację.
§3
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele
i zadania Stowarzyszenia oraz udzielająca stałego materialnego poparcia.
2. Członek wspierający nie posiada czynnych i biernych praw członka zwyczajnego.
3. Członka wspierającego przyjmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia na podstawie podpisanej
deklaracji.
§4

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która położyła wybitne zasługi
w dziedzinie fotograficznej, działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub
organizacyjnej.
2. Członkostwo honorowe nadaje się na wniosek Przedstawiciela Stowarzyszenia lub Walnego
Zebrania Członków i przeprowadzenia głosowania wśród Członków, decyzją większości
głosów Członków biorących udział w głosowaniu.
§5
1. Członkowie zwyczajni
‐ mają prawo:
1. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2. do korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń i imprez Stowarzyszenia na
zasadach określonych przez Przedstawiciela,
3. posiadać legitymację członkowską,
‐ mają obowiązek:
4. przestrzegania postanowień, regulaminów i uchwał,
5. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i przestrzegania porządku
organizacyjnego,
6. popierania działalności Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek
członkowskich.
2. Członkowie wspierający
‐ mają prawo:
1. brać udział z głosem doradczym w pracy Stowarzyszenia
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
‐ mają obowiązek:
3. realizować zadeklarowane zobowiązania wobec Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni
z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§6
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1.
2.
3.
4.

zgłoszenia na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,
prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego,
prawomocnego wyroku karnego, orzekającego utratę praw publicznych,
decyzji Przedstawiciela podjętej w związku z zaleganiem z płatnością składek
członkowskich,
5. śmierci członka,
6. likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym lub zaniechania
zadeklarowanych zobowiązań wobec Stowarzyszenia
7. Utrata członkowsta może nastąpić w wyniku głosowania Członków większością głosów
Członków biorących udział w głosowaniu.
§7

Od decyzji o utracie członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania się do Przedstawiciela w
terminie 30 dni od daty jego powiadomienia.
§8.
Członkowie zobowiązani są do:
1. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał.
3. Regularnie opłacać składkę członkowską.

Rozdział V
Przedstawicielstwo Stowarzyszenia oraz Członkowie
§1.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Przedstawiciel.
2. Osoba będąca Przedstawicielem pełni funkcję do momentu się jej zrzeczenia lub wybrania
przez Walne Zebranie Członków nowego Przedstawiciela wybranego podczas głosowania.
3. Głosowanie nad wyborem nowego Przedstawiciela odbywa się nie częściej niż co 10 lat. Po
tym okresie może się odbyć na wniosek Walnego Zebrania Członków.
4. Przedstawiciel zrzeka się funkcji na rzecz osoby wyłonionej większością głosów podczas
głosowania Członków.
5. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy
Członkowie Stowarzyszenia.
6. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji w sprawach
Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Przedstawiciela.
7. Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub co najmniej 1/3
członków Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków w pierwszym terminie, a w drugim
terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez
względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) uchwalania Regulaminu i jego zmian,
b) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
c) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
d) kontrola działań podejmowanych przez Przedstawiciela,
10.
a)
b)
c)
d)

Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela należy:
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
e) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w
ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o
zmianie swojego miejsca zamieszkania,

11. Podejmowanie przez Przedstawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich
pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,
zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 5000 zł.
§4.
Przedstawciel Stowarzyszenia ma prawo do organizacji zebrań członkowskich
1. Podczas zebrań członkowskich odbywać mogą się głosowania mające związek
z szeroko pojętą działalnością Stowarzyszenia
2. Wszystkie głosowania członkowskie zostają zaprotokołowane, a Członkowie mają do nich
dostęp.
3. Do udziału w głosowaniach uprawnieni są Członkowie Zwyczajni
4. Dopuszcza się do udziału spotkaniach głosowania członkowskiego: Członków Honorowych,
Wspierających, a także innych zaproszonych gości ‐ w charakterze głosu doradczego.
Członkowie Ci nie mają prawa głosowania.
§5.
Co najmniej raz w roku Przedstawiciel przedstawia Członkom sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia.
Rozdział VI Majątek i fundusze
§1.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizowania celów regulaminowych.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b. dotacje,
c. korzyści z ofiarności publicznej
§2.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b. dotacje,
c. korzyści z ofiarności publicznej,
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy
uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 4 tygodni od daty otrzymania powiadomienia o
przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział VII
Zmiana regulaminu i rozwiązanie stowarzyszenia
§1.
1. Uchwalenie regulaminu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały
Stowarzyszenia może być jednoosobową decyzją Przedstawiciela.

o

rozwiązaniu

2. Uchwalenie regulaminu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem spotkania Członkowskiego.
3. Uchwalenie zmian regulaminu lub uchwał o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili
podjęcia.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podczas Zebrania Członków określa się
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
regulaminie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

