STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PRZEMYŚLA I REGIONU
Uchwalony na Nadzwyczajnym W alnym Zgromadzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu zwane dalej „Towarzystwem” działa na mocy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr20,poz.104 z późniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U.Nr96,poz.873 z dnia 29 maja 2003 r.) oraz niniejszego statutu.
§2

Towarzystwo jest kontynuatorem tradycji założonego w dniu 31 marca 1890 r. Towarzystwa dla
Upiększania Miasta Przemyśla.
§3

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
naczelnych — miasto Przemyśl.
2. Towarzystwo może organizować zagraniczne jednostki terenowe, których działalność musi być
zgodna z prawem miejscowym.
§4

Towarzystwo posiada osobowość prawną, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
§5

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Pełnienie funkcji we władzach Towarzystwa jest honorowe.
3. Towarzystwo do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§6

1. Towarzystwo ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
2. Towarzystwo działa ponad podziałami narodowościowymi, politycznymi i światopoglądowymi.
§7
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1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, o tym samym lub
podobnym profilu działalności.
2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust.1 decyduje Walne Zgromadzenie.
§8

1. Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe oraz koła środowiskowe.
2. Oddziały terenowe oraz koła środowiskowe uzyskują osobowość prawną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego – terenowego o wpisie do rejestru
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.
§9

1. Towarzystwo posługuje się pieczęciami na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Zarząd Główny Towarzystwa ustala wzory legitymacji, odznak członkowskich oraz odznak
honorowych oraz pieczęci.

ROZDZIAŁ II
CELE

I ZADANIA

TOWARZYSTWA

ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§ 10

Celem Towarzystwa jest:
1. Tworzenie warunków współdziałania i integracji sympatyków i miłośników Przemyśla i regionu
oraz osób wykazujących szczególne zainteresowanie historią, problemami teraźniejszości i
rozwoju Ziemi Przemyskiej.
2. Krzewienie uczuć sympatii, pogłębiania miłości do Przemyśla i regionu oraz pomaganie w
rozwijaniu zainteresowań i społecznej aktywności powodowanej tymi uczuciami.
3. Współudział w popularyzowaniu działań i czynów inspirowanych patriotyzmem i humanizmem
oraz dóbr kultury stworzonych na przestrzeni dziejów i ich twórców, z uwzględnieniem obecnie
żyjących.
4. Popularyzowanie szans i możliwości rozwoju Przemyśla i regionu oraz pobudzanie aktywności
społecznej umożliwiającej ich optymalne wykorzystanie.
5. Upowszechnianie kultury współpracy w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów
teraźniejszości i przyszłości Ziemi Przemyskiej.
6. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi
i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, mniejszościami narodowymi oraz
społecznością poza granicami RP, a szczególnie pomiędzy starszym i młodym pokoleniem
7. Upowszechnianie wiedzy o Ziemi Przemyskiej, w szczególności poprzez prezentowanie
dorobku kulturalno-społecznego, turystycznych oraz organizowanie spotkań promujących
wybitne osobowości regionu, kraju oraz państw przygranicznych

§ 11

Osiąganiu celów statutowych będzie służyć:
1. Poszerzanie szeregów Towarzystwa, rozwijanie i umacnianie więzi towarzyskich i
przyjacielskich między członkami.
2. Wzmacnianie więzi z Przemyślem – Przemyślan i sympatyków miasta i regionu zamieszkałych
w innych regionach kraju i poza jego granicami.
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3. Sprawność organizacyjna i inicjatywność Zarządu Głównego Towarzystwa oraz aktywność jego
członków.
4. Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych, stowarzyszeniami, instytucjami
i fundacjami odgrywającymi szczególną rolę w rozwoju Ziemi Przemyskiej.
5. Znajomość samorządowych, państwowych, unijnych programów rozwojowych, stanu ich
wdrażania i problemów realizacyjnych.
6. Śledzenie interesujących inicjatyw i stymulowanie działań służących rozwojowi
gospodarczemu, społecznemu, kulturalnemu Przemyśla i regionu.
7. Współpraca ze środowiskami naukowymi, twórczymi, oświatowymi i gospodarczymi.
8. Popieranie badań naukowych, twórczości artystycznej, rzemieślniczej i pamiątkarskiej
profesjonalnej i amatorskiej.
9. Zachęcanie do szukania inspiracji naukowej i twórczej w tematyce regionalnej.
10. Monitorowanie sposobów poprawy i wykorzystania walorów przyrodniczych, krajobrazowych,
turystycznych Ziemi Przemyskiej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska naturalnego.
11. Znajomość organizacji i stanu opieki nad zabytkami i upamiętnieniami ważnych wydarzeń
i wybitnych postaci związanych z Ziemią Przemyską.
12. Znajomość zasobów bibliograficznych, archiwalnych i dóbr kultury związanych z historią
Przemyśla i regionu.
13. Gromadzenie materiałów i dokumentów związanych z ważnymi bieżącymi wydarzeniami
w życiu Przemyśla i regionu oraz osobami szczególnie zasłużonymi dla Ziemi Przemyskiej lub
działalnością i dorobkiem sprzyjającym jej promocji.
§ 12

Sposobami realizacyjnymi służącymi osiąganiu celów statutowych będą między innymi:
1. Organizowanie zebrań, wykładów, odczytów, sesji, spotkań, wystaw oraz konkursów
tematycznie związanych z Przemyślem i regionem.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej – wydawanie książek i działalność
wydawnicza pozostała.
3. Inicjowanie badań w zakresie archeologii, historii, kulturoznawstwa i sztuk pięknych oraz
publikowanie ich wyników.
4. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych
i społecznych.
5. Badanie rynku i opinii publicznej.
6. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania szczególnie cennej
dla rozwoju Przemyśla i Regionu.
7. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników.
8. Sprawy zagraniczne – współpraca z podmiotami zagranicznymi zainteresowanymi
upamiętnianiem ważnych wydarzeń historycznych, wykorzystaniem walorów turystycznych
Ziemi Przemyskiej i kontaktami transgranicznymi.
9. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie
sklasyfikowane.
10. Inspiracja i współdziałanie z zespołami teatralnymi, dramatycznymi i lalkowymi.
11. Współdziałanie z agencjami informacyjnymi, bibliotekami archiwami, muzeami oraz innymi
instytucjami w zakresie wydawnictw i eksponatów związanych z Ziemią Przemyską.
12. Kwestowanie na rzecz na rzecz odnowy starych nagrobków, zabytków i estetyzacji miasta
Przemyśla.
13. Działalność rekreacyjna dla członków i ich rodzin oraz sympatyków Towarzystwa.
14. Współdziałanie z prasą, radiem i telewizją w zakresie popularyzacji miasta Przemyśla i regionu.
15. Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych oraz prowadzenie działalności gospodarczej
i handlowej z których dochód służyć będzie realizacji zadań statutowych.
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16. Ratowanie zabytków i pomników historii, troska o zapomniane groby zasłużonych dla historii
miasta Przemyśla obywateli oraz członków Towarzystwa. Dbanie o miejsca upamiętnień, które
staraniem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu zaistniały na przestrzeni minionych
lat.
17. Występowanie z wnioskami o pozyskanie środków finansowych na działalność statutową
Towarzystwa.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE,

ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 13

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.
§ 14

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia - która
związana jest miejscem zamieszkania, pochodzeniem lub sympatią z miastem Przemyślem i
regionem, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, o
nienagannej przeszłości i akceptująca cele statutowe Towarzystwa.
2. Za zgodą przedstawicieli ustawowych do Towarzystwa może należeć także osoba poniżej lat
18-stu (młodzież) z tym, że bierne prawo wyborcze, jak również prawo do głosowania podczas
podejmowania uchwał uzyska dopiero po osiągnięciu pełnoletności.
3. Członkiem Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy nie mający stałego miejsca
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 15

1. Kandydat na członka Towarzystwa składa pisemną deklarację członkowska o przystąpieniu do
Towarzystwa, która potwierdza własnoręcznym podpisem.
2. Nabycie praw członkowskich następuje z dniem podjęcia przez Zarząd Główny, Zarząd
Oddziału lub Koła Środowiskowego uchwały o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.
3. W razie odmowy przyjęcia do Towarzystwa, zainteresowanemu przysługuje prawo do
odwołanie się do Walnego Zgromadzenia lub Walnego Zebrania Członków Oddziału.
§ 16

1. Członkostwo honorowe – godność „Honorowego Członka Towarzystwa” nadaje Walne
Zgromadzenie (sprawozdawczo-wyborcze, sprawozdawcze lub nadzwyczajne) Towarzystwa na
wniosek Zarządu Głównego – osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym w
realizacji celów i zadań statutowych Towarzystwa.
2. Członek Honorowy ma prawo noszenia Odznaki Honorowego Członka Towarzystwa.
3. Członkowie Honorowi mogą być zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich.
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4.

Walne Zgromadzenie (sprawozdawczo-wyborcze, sprawozdawcze lub nadzwyczajne)
Towarzystwa może pozbawić godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego
Towarzystwa.
§ 17

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub
prawna, która akceptuje i popiera cele statutowe Towarzystwa, oraz zadeklaruje opłacanie
składek członkowskich.
2. Członek wspierający wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki za pośrednictwem
upełnomocnionego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa
oraz do zgłaszania wniosków i propozycji.
4. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny oraz Zarząd Oddziału.
§ 18

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
2. Uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
3. Noszenia odznak organizacyjnych Towarzystwa.
4. Korzystać z lokali i urządzeń Towarzystwa w zakresie działalności statutowej.
5. Występować z wnioskami oraz korzystać z pomocy władz Towarzystwa w realizacji celów
statutowych.
§ 19

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Czynnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa i jego organów.
2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
3. Rozbudzać i upowszechniać miłość do Przemyśla i regionu.
4. Pozyskiwać przyjaciół Towarzystwa.
5. Propagować cele i zadania Towarzystwa w miejscu pracy i zamieszkania.
6. Zjednywać nowych członków Towarzystwa (zwyczajnych i wspierających).
7. Propagować i przestrzegać norm współżycia społecznego, zasady wzajemnej życzliwości i
uczynności
w stosunkach międzyludzkich.
8. Regularnie uiszczać składkę członkowską.

§ 20

Członkostwo Towarzystwa ustaje na wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie złożonym właściwemu
zarządowi.
2. Śmierci członka.
3. Skreślenia z listy członków Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu podjętej na podstawie:
1/ uznania działalności członka za sprzeczną z celami statutowymi,
2/
skazania prawomocnym wyrokiem sadu na pozbawienie praw publicznych, albo
częściowe lub
całkowite ubezwłasnowolnienie,
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3/ niepłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku.
4. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu członkostwa Towarzystwa, a w czasie
postępowania przed Sądem Koleżeńskim następuje zawieszenie w prawach członkowskich
Towarzystwa do czasu ostatecznego, prawomocnego orzeczenia Sadu Koleżeńskiego.
5. Nie wywiązywanie się z ustaleń zawartych w § 17 ust.1.

§ 21

W przypadku określonym w § 20 ust.3 pkt.1 i 3 członkowi Towarzystwa przysługuje prawo
złożenia stosownych wyjaśnień, a także odwołanie się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni
od daty otrzymania uchwały w tej sprawie.
§ 22

1. Zarząd Główny Towarzystwa może przyznawać wyróżnienia i nagrody indywidualne za
szczególnie wyróżniającą się działalność społeczną w realizacji celów statutowych
Towarzystwa.
2. Formy wyróżnienia i tryb ich stosowania określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Główny
Towarzystwa.

Rozdział IV
STRUKTURA

WŁADZ

TOWARZYSTWA

§ 23

Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Główna Komisja Rewizyjna.
4. Główny Sąd Koleżeński.
§ 24

Kadencja Władz Towarzystwa trwa 5 lat.
§ 25

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności co najmniej 50 % uczestników
w I terminie i bez względu na liczbę obecnych w II terminie.

§ 26

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny
1. co 5 lat z upływem kadencji jako sprawozdawczo-wyborcze
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2. po upływie każdego roku jako sprawozdawcze.
§ 27

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
2/ z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający, goście zaproszeni przez
Zarząd Główny.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny powiadamia członków co
najmniej na miesiąc przed jego terminem, przesyłając jednocześnie niezbędne materiały.
3. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj
sekretarze.
§ 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego należy:
1. Uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian.
2. Uchwalanie wytycznych programowych Towarzystwa.
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Towarzystwa, jego organów, kół i oddziałów.
4. Udzielanie bądź odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa.
5. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Nadawanie godności Honorowego Członka Towarzystwa.
7. Wybór na okres kadencji władz statutowych Towarzystwa i ustalenie ich liczebności.
8. Dokonywanie zmian w składzie władz Statutowych - w trakcie trwania kadencji.
9. Rozpatrywanie spraw wniesionych do walnego Zgromadzenia przez organy statutowe lub
członków Towarzystwa, w tym także odwołań od decyzji i uchwał Zarządu Głównego
Towarzystwa i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
10. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach statutowych, których rozstrzygniecie Walne
Zgromadzenie uzna za niezbędne.
§ 29

Do kompetencji walnego Zgromadzenia sprawozdawczego należy:
1. Dokonywanie oceny działalności władz naczelnych Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie i uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa.
3. Ocena realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym.
4. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał wniesionych przez władze naczelne Towarzystwa oraz
członków.
§ 30

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie do
3 miesięcy od dnia sformułowania lub otrzymania wniosku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
2. W nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Towarzystwa.
§ 31
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie jest jawne chyba, że Walne Zgromadzenie uchwali tryb tajny.
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Zarząd Główny Towarzystwa
§ 32

1. Zarząd główny Towarzystwa składa się z 9 – 11 członków wybranych na okres kadencji przez
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
2. Podstawowym obowiązkiem Zarządu jest kierowanie działalnością Towarzystwa.
3. W czasie trwania kadencji Zarząd Towarzystwa może dokooptować do swojego składu za
zwolnione miejsca 1/3 składu Zarządu spośród aktywnych członków Towarzystwa.
4. Nieusprawiedliwiona trzykrotna nieobecność członka zarządu na zebraniu Zarządu Głównego
pozbawia go zaszczytu sprawowania tej funkcji.
§ 33

Do zadań Zarządu Głównego należy w szczególności:
1. Wybór Prezydium Zarządu Głównego jako organu wykonawczo - zarządzającego, składającego
się z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
3. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi oraz
uchwałami Walnego Zgromadzenia uchwalonymi przez Zarząd Regulaminami.
4. Podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków Towarzystwa.
5. Bieżące nadzorowanie działalności Prezydium Zarządu Głównego.
6. Opracowywanie projektów regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Uchwalanie rocznych planów pracy i planów finansowych oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie
sprawozdań z ich realizacji.
8. Gospodarowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
9. Podejmowanie uchwał o utworzeniu Oddziału lub Koła.
10. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, komisji problemowych, klubów, zespołów oraz kół
środowiskowych działających na zasadach sekcji oraz uchwalanie regulaminów ich działań.
11. Uchwalanie innych regulaminów dotyczących działalności Towarzystwa.
12. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o nadanie godności Honorowego
Członkostwa Towarzystwa.
13. Przyznawanie wyróżnień za aktywną działalność społeczną na rzecz realizacji celów
statutowych Towarzystwa.
14. Rozpatrywanie sprawozdań i informacja o działalności Prezydium Zarządu Towarzystwa oraz
zatwierdzenie decyzji i uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu.
15. Załatwianie innych spraw statutowo nie zastrzeżonych na rzecz innych organów Towarzystwa.
16. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
17. Dokonywanie w trakcie kadencji niezbędnych zmian w składzie Zarządu Głównego, jego
Prezydium, Głównej Komisji rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego
18. Zawieszanie w czynnościach zarządów i kół, jeżeli ich działalność jest w istotny sposób
niezgodna
z prawem, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych oraz powoływanie
osoby pełniącej funkcję organu oddziału celem przygotowania nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
w terminie do 3 miesięcy.
19. Występowanie do sądów rejestrowych o skreślenie oddziałów lub kół nie realizujących
postanowień §55 ust.3 statutu przez okres 1 roku, a także rozwiązywanie oddziałów i kół nie
posiadających osobowości prawnej i nie realizujących postanowień § 55 ust. 3 statutu.
20. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
21. Podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych
organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji i na wyjazdy zagraniczne.
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22. Zawieranie porozumień o współpracy z władzami naczelnymi innych organizacji oraz organami
administracji samorządowej i państwowej.
23. Występowanie z wnioskiem do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka
zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Towarzystwa.
24. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.
25. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
26. Zarząd Główny jest właściwy we wszystkich sprawach Towarzystwa nie zastrzeżonych dla
innych władz statutowych Towarzystwa.
§ 34

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składają w imieniu Zarządu Głównego prezes lub
wiceprezes wraz ze skarbnikiem.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się raz w miesiącu w ściśle określonych godzinach
i dniach miesiąca.
3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów.
Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa

§ 35

W celu sprawnego funkcjonowania Zarządu Głównego w okresie między posiedzeniami
działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego w skład którego wchodzą: prezes,
2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik .
§ 36

1. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:
1.1 wykonywanie uchwał Zarządu Głównego
1.2 przygotowywanie projektów działań i preliminarza budżetowego
1.3 bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych.
2 Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Prezes a w czasie jego dłuższej
nieobecności wiceprezes. Posiedzenie zwołuje się w miarę potrzeb. Nie rzadziej jednak jak raz
w miesiącu. W posiedzeniach mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie Towarzystwa z głosem
doradczym, przy omawianiu trudnych spraw.
2. Prezydium ZG składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swojej działalności w okresie
między posiedzeniami Zarządu Głównego.
3. Uchwały Prezydium ZG wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu
Głównego.
4. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2
członków
w tym prezesa lub wiceprezesa.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 37
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1. Główna Komisja Rewizyjna składa z 3 członków wybieranych na okres kadencji przez Walne
Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
2. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz
3.

sekretarza komisji.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych
Towarzystwa.

4. W czasie trwania kadencji Zarząd Główny może dokooptować na zwolnione miejsca 1/3 składu
Komisji spośród aktywnych członków Towarzystwa
§ 38
Zadania Głównej Komisji Rewizyjnej obejmują:
1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Wystąpienia do Zarządu Głównego Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontrolnych.
3. Żądanie wyjaśnień na wnioski i wystąpienia pokontrolne.
4. Występowanie z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium organom
wykonawczym towarzystwa.
5. Uczestnictwo w pracach Towarzystwa zgodnie z uchwalonym planem pracy Komisji.
6. Składanie sprawozdań z działalności komisji na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym
i sprawozdawczym.
7. Kontrolowanie działalności finansowej i gospodarki oddziałów i kół na wniosek Zarządu Głównego
z udziałem przedstawicieli oddziałowych i kół komisji rewizyjnych.
8. Występowanie wspólnie z komisjami rewizyjnymi oddziałów i kół z wnioskami dotyczącymi władz
kontrolowanych jednostek.
9. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o rozwiązanie oddziałów i kół terenowych nie
realizujących postanowień § 56 ust. 3 statutu.
10. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Przygotowanie wzorcowego regulaminu pracy komisji rewizyjnych oddziałów i kół terenowych.

§ 39

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów, a przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej i jego zastępca także w posiedzeniach Prezydium ZG i prezydiach zarządów oddziałów.

Główny Sąd Koleżeński

§ 40

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie
sprawozdawczo-wyborcze.
2. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. W czasie trwania kadencji Zarząd Główny może dokooptować na zwolnione miejsca 1/3 składu
Sądu Koleżeńskiego spośród aktywnych członków Towarzystwa
4. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz naczelnych
Towarzystwa.
§ 41
1. Do

zakresu Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
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2.

3.
4.
5.

1.1. oddziaływanie na kształtowanie etycznych postaw oraz osobistej godności członków
Towarzystwa
1.2. zatwierdzanie ramowego regulaminu sądów koleżeńskich oddziałów oraz sprawowanie
ogólnego nadzoru nad ich przestrzeganiem
1.3. rozpatrywanie i rozstrzyganie w drugiej instancji odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich
oddziałów
1.4. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną
w odniesieniu do osób pełniących funkcję we władzach naczelnych Towarzystwa, we
władzach oddziałów i kół podległych bezpośrednio Zarządowi Głównemu.
Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje
odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego,
który rozpatruje sprawę w drugiej instancji w zmienionym 5-cio osobowym składzie.
Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego w 2-giej instancji są ostateczne.
Tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.
Główny Sąd Koleżeński wymierza następujące kary organizacyjne:
5.1. upomnienie
5.2. nagana
5.3. zawieszenie w prawach członka na okres 1-3 lat
5.4. wykluczenie z Towarzystwa.
ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY

TERENOWE I KOŁA ŚRODOWISKOWE

§ 42

1. Oddziały Towarzystwa są powoływane przez Zarząd Główny na terenie gdzie zamieszkuje lub
pracuje co najmniej 35 członków Towarzystwa.
2. Powołując Oddział - Zarząd Główny ustala siedzibę jego władz i zasady prowadzenia
księgowości.
3. O powołaniu Oddziału Zarząd Główny powiadamia właściwe terytorialnie władze nadzoru
przesyłając jednocześnie Statut Towarzystwa, skład władz Oddziału i jego siedzibę.
§ 43

Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Oddziału
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Oddziału trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym
stosownie do woli Walnego Zebrania Członków.
1.

Walne

Zebranie

Członków

§ 44

Walne Zebranie Członków jako najwyższa władza oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
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§ 45

Zwyczajne walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane co najmniej raz w roku.
2. Do zadań Walnego Zebrania należą:
a) uchwalanie programów i planów działania w tym i planów i sprawozdań finansowych,
b) rozpatrywanie sprawozdań władz Oddziału,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji rewizyjnej,
d) wybór Zarządu i Komisji rewizyjnej oraz dokonywanie zmian w ich składach.
e) uchwalanie regulaminów obrad,
f) wybór delegatów na walne Zgromadzenie Delegatów wg trybu i zasad ustalonych przez
Zarząd Główny Towarzystwa,
g) uchwalanie wniosków dotyczących zmian w statucie oraz pod adresem władz statutowych
Towarzystwa.

1.

§ 46

1. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad.
2. Uchwały walnego Zebrania zapadają. zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
50 % uprawnionych do glosowania w I terminie i bez względu na ilość obecnych w II terminie.
3. O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zebrania powiadamia się członków Towarzystwa
co najmniej 14 dni przed datą zebrania.
4. W Walnym Zebraniu uczestniczą, z głosem decydującym członkowie Towarzystwa wchodzący
w skład Oddziału. Gościom przysługuje głos doradczy.

§ 47

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
a) na mocy uchwały Zarządu Oddziału,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c) na pisemne żądanie nie mniej niż 1/3 ilości członków Towarzystwa z terenu Oddziału,
d) na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa.
2. Nadzwyczajne walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć w terminie nie dłuższym od 30 od daty podjęcia
decyzji
o jego zwołaniu.
1.

Zarząd

Oddziału

§ 48

1. Zarząd Oddziału jest organem wykonawczym Oddziału i kierującym jego działalnością.
2. Zarząd Oddziału za swoją działa1ność odpowiada przed Walnym Zebraniem i Zarządem
Głównym Towarzystwa.
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3. Zarząd Oddziału składa się z 5 - 9osób, w tym przewodniczącego (prezesa), jego zastępcy,
sekretarza
i skarbnika oraz członków i 3 zastępców członków Zarządu Oddziału.
4. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
5. Funkcyjni w Zarządzie wybierani są przez Zarząd na jego pierwszym posiedzeniu.
6. Uzupełnienie składu Zarządu Oddziału w trakcie trwania kadencji następuje w trybie § 32 ust.3
statutu.
§ 49

Do kompetencji Zarządu Oddziału należą w szczególności:
1. Organizowanie pracy Oddziału i kierowanie jego działalnością.
2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.
3. Realizowanie uchwal Walnego Zebrania.
4. Uchwalanie planów pracy, zatwierdzanie sprawozdań.
5. Uchwalanie projektów preliminarzy budżetowych przedkładanych do zatwierdzenia Zarządowi
Głównemu.
6. Przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań.
7. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności programowej i finansowej.
8. Powoływanie sekcji i komisji oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.

Komisja Rewizyjna

§ 50

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w składzie
co najmniej 3 osobowym oraz 2 zastępców.
2. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
2.1. kontrola uchwał Walnego Zebrania,
2.2. kontrola działalności Oddziału, Zarządu, komisji i sekcji,
2.3. kontrola działalności finansowej oddziału,
2.4. przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków co do absolutorium dla ustępujących władz
Oddziału.
3. W realizacji swoich zadań Komisja współdziała z Główną Komisją Rewizyjną.
4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji następuje w trybie § 37
ust.4 statutu.

Koła środowiskowe

§ 51

Środowiskowe Koła Przemyś1an powoływane są, przez Zarząd Oddziału, a tam gdzie nie ma
Oddziału - przez Zarząd Główny Towarzystwa - w tych środowiskach, w których działa co najmniej
10 członków Towarzystwa.

13

§ 52
1. Koło Środowiskowe może być powołane jako koło szkolne, uczelniane, zakładowe, osiedlowe,
wiejskie.
2. Koła mogą, być też powoływane przy organizacjach społecznych.

§ 53
1. Pracą Koła kieruje jego Przewodniczący wybierany przez członków Koła.
2. W Kole może być też wybrany zastępca przewodniczącego oraz sekretarz i skarbnik.

§ 54
Zakres działania Koła określa regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny na
wniosek zebrania członków Koła.

§ 55
Koło środowiskowe podlega organizacyjnie Zarządowi, który go powołał.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 56
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstawania majątku są:
1.1. składki członkowskie
1.2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w używaniu
Towarzystwa
1.3. dotacje
1.4. darowizny
1.5. wpłaty z działalności statutowej
1.6. dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne niezależne od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na
koncie bankowym Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących
potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe.
3. Składki członkowskie za rok poprzedni powinne być wpłacane do końca I kwartału następnego
roku
w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny na jego konto.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Podstawą działalności finansowej Towarzystwa są plany rzeczowo-finansowe władz
statutowych.
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6. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, a dochód z tej działalności jest
przeznaczony na cele statutowe i ich realizację.
1.1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunki pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia, albo są związani w trybie przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych
dalej „osobami bliskimi”.
1.2. Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz 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.
1.3. Zabrania się wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa,
członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Towarzystwa.
1.4. Zabrani się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
7. Towarzystwo może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
8. Towarzystwo może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, a
dochód
z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do
sfery zadań publicznych lub celów statutowych za które pobiera się wynagrodzenie.

§ 57
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Towarzystwa jako Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch upoważnionych
członków Zarządu tj. prezesa lub jednego z wiceprezesów ze skarbnikiem włącznie.

ROZDZIAŁ VII
WYDAWNICTWA

§ 58

1. Towarzystwo prowadzi działalność wydawniczą, w celu dokumentowania swojej działalności
oraz popularyzacji treści zgodnych z celami statutowymi.
2. Gazetki Towarzystwa oraz pozycje wo1no stojące mają nadruk ,,Oficyna Przemyska” i symbol
Towarzystwa.

§ 59
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Prawo interpretacji postanowień niniejszego
Towarzystwa.

Statutu Przysługuje Zarządowi Głównemu

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

§ 60

1. Zmiana Statutu wymaga formy pisemnej i może nastąpić tylko w wyniku uchwał Walnego
Zgromadzenia.
2. Zmiany w Statucie obowiązują od momentu ich zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§ 61
1. Uchwałę o likwidacji Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów
przy obecności nie mniejszej niż 3/4 członków Towarzystwa.
2. Wraz z uchwałą, o likwidacji Towarzystwa Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę
przeznaczeniu majątku Towarzystwa, określając na jakie społeczne cele ma być przeznaczony.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
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