
STATUT
ZIELONOGÓRSKIEGO  TOWARZYSTWA  FOTOGRAFICZNEGO

Zielona Góra, dnia 22.03.2019 r.

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne.
2. Stowarzyszenie  może używać wyróżniającego je  znaku graficznego,  który wraz z  nazwą korzysta

z ochrony prawnej.
3. Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne.
4. Stowarzyszenie używa pieczęci prostokątnej z napisem: „Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne”

oraz skrótu ZTF.
5. Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  zagranicznych  organizacji  o  takim  samym

lub podobnym zakresie działania.
6. Stowarzyszenie  w  swojej  działalności  kieruje  się  zasadą  szacunku  wobec  osobistych  poglądów

członków.
§ 2

Obszarem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów
statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 3
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 5
Działalność  Stowarzyszenia  opiera  się  na  pracy  społecznej  jego  członków.  Stowarzyszenie
do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.
2. Popularyzacja wiedzy o fotografii.
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3. Rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych do twórczych
działań w zakresie fotografii.

4. Upowszechnianie twórczości fotograficznej i kultury przy pomocy fotografii.
5. Promocji środowiska lubuskich twórców fotografii.
6. Rozwijanie zainteresowania dla zabytków sztuki, architektury, przyrody, krajobrazu i  folkloru  

ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubuskiego.
7. Działalność kulturalna, edukacyjna, naukowa.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację  wystaw  fotograficznych,  spotkań  autorskich,  spotkań  dyskusyjnych,  pokazów,
prezentacji, konkursów, wydawanie informatorów i katalogów.

2. Organizację kursów, konferencji, szkoleń, wykładów, seminariów, plenerów dla swych członków,
sympatyków i społeczności lokalnej.

3. Dokształcenie w zakresie techniki, technologii, estetyki i historii fotografii.
4. Dokonywanie oceny artystycznej prac fotograficznych.
5. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji twórczości fotograficznej.
6. Promocje  twórczości  fotograficznej  we  własnej  galerii  oraz  w innych  podobnych  ośrodkach  

w kraju i zagranicą.
7. Upowszechnianie fotografii, jej walorów artystycznych, poznawczych  i  kulturotwórczych.
8. Branie  czynnego  udziału  w  upowszechnianiu  fotografii  jako  sztuki  w  ramach  przedsięwzięć

kulturalnych organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami.
9. Wymiana wystaw i doświadczeń fotograficznych z analogicznymi Stowarzyszeniami krajowymi  

i zagranicznymi.
10. Współdziałanie ze środkami masowego przekazu.
11. Współpraca z władzami miasta, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sztuki

fotografii oraz z wydawnictwami i mediami.
12. Propagowanie i udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej.

§ 8
Cele, o których mowa w § 7  Stowarzyszenie realizuje w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

.1 Członków zwyczajnych,

.2 Członków wspierających,

.3 Członków honorowych.
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§ 10
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 Towarzystwa.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
podjętej  w  oparciu  o  pisemną  deklarację  i  złożone  do  oceny  prace  fotograficzne,  zgodnie  
z regulaminem przyjęć zatwierdzonym przez Zarząd. 

3. Nowoprzyjęty członek ma obowiązek w ciągu 2 tygodni od przyjęcia uregulować opłatę wpisową oraz
składkę członkowską, w innym wypadku Zarząd Stowarzyszenia podejmie decyzję o skreśleniu z listy
członków.          

§ 11
1. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna  popierająca  cele  i  zadania

Stowarzyszenia oraz udzielająca Stowarzyszeniu stałego materialnego wsparcia.
2. Członek wspierający nie posiada czynnych i biernych praw członka zwyczajnego. 
3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
4. Członkowie stowarzyszenia będący osobami fizycznymi działają w Stowarzyszeniu osobiście, zaś osoba

prawna przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

§ 12
1.  Członkiem  honorowym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna,  która  posiada  wybitne  zasługi  

w dziedzinie fotograficznej, działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej.
2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie.
3. Członek honorowy musi wyrazić zgodę na przystąpienie do ZTF.

§ 13
1. Członkowie zwyczajni 

a) mają prawo: 
wyborcze czynne i bierne we władzach Stowarzyszenia,
 zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 do  korzystania  z  wszelkich  udogodnień,  urządzeń  i  imprez  Stowarzyszenia  na  zasadach

określonych przez Zarząd, 
 posiadać legitymację członkowską, 

b) mają obowiązek: 
 przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
 aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i przestrzegania porządku organizacyjnego, 
 popierania działalności Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

2. Członkowie wspierający 
a) mają prawo: 

 brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w Walnych
Zebraniach Stowarzyszenia oraz posiedzeniach Zarządu, 

 zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
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b) mają obowiązek: 
 realizować zadeklarowane zobowiązania wobec Stowarzyszenia.

3.   Członkowie  honorowi  mają  wszystkie  prawa  członka  zwyczajnego  i  są  zwolnieni  z  obowiązku
opłacania składek członkowskich. 

§ 14
Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 15
Od  uchwały  Zarządu  w  sprawie  przyjęcia  w  poczet  członków  Stowarzyszenia  lub  pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie
30 dni od daty pisemnego powiadomienia. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.  

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia  trwa trzy  lata,  a  ich  wybór odbywa się  

w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 18
Uchwały  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  
co  najmniej  połowy członków uprawnionych do głosowania,  chyba  że  dalsze  postanowienia  statutu
stanowią inaczej.

§ 19
1. Walne Zgromadzenie Członków jest  najwyższą  władzą Stowarzyszenia.  W Walnym Zgromadzeniu

Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
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2. Walne  Zebranie  wybiera  przewodniczącego  i  sekretarza  zebrania  spośród  członków  
nie wchodzących w skład władz Towarzystwa.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej
na 10 dni przed terminem zebrania.

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć  w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Stowarzyszenia  zapadają  bezwzględną  większością  głosów  w
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, zaś w II terminie
bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.  Głosowania są jawne z
wyłączeniem głosowań dotyczących spraw personalnych.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór  i  odwoływanie  wszystkich  władz  Stowarzyszenia,  których  zasady  określone  zostały  

w Ordynacji wyborczej Stowarzyszenia, stanowiącej załącznik do statutu.
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  wszystkich  innych  świadczeń  na  rzecz

Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie  wniosków  i  postulatów  zgłoszonych  przez  członków  Stowarzyszenia  lub  jego

władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie  uchwał  w  każdej  sprawie  wniesionej  pod  obrady,  we  wszystkich  sprawach  

nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
8. Z  przebiegu  Walnego  Zebrania  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przewodniczącego  

i sekretarza zebrania.

§ 20
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Funkcje sprawowane we władzach Towarzystwa
są pełnione społecznie. Czynności nie wchodzące w zakres  obowiązków funkcyjnych członków władz
mogą  być  w  razie  potrzeby  wynagradzane  z  przewidzianych  na  ten  cel  środków  budżetowych
Towarzystwa.

§ 21
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego

Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z  członków zwyczajnych stowarzyszenia. 
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3. W  skład  Zarządu  wchodzą:  prezes,  wiceprezes,  sekretarz,  skarbnik,  1-3  członków.  Członkowie
Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie.  Liczbę członków ustala Walne Zebranie. Inne funkcje
Zarząd może powierzyć członkom Towarzystwa nie wchodzącym w skład Zarządu

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
5. Pracami Zarządu kieruje prezes lub jego zastępca.
6. Uchwały  Zarządu zapadają  zwykłą  większością  głosów przy  obecności  co najmniej  2/3  członków

Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez prezesa Zarządu lub wiceprezesa.
7. Uchwała Zarządu ważna jest do odwołania, chyba że treść uchwały stanowi inaczej. 
8. Jeżeli Zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać udostępniona nieobecnym

członkom Zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
9. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji  Rewizyjnej  

na wniosek własny lub członka Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.
11. Z posiedzeń sporządza się protokół podpisany przez prezesa lub wiceprezesa i sekretarza. 
12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagana jest łączna reprezentacja prezesa

lub wiceprezesa oraz któregoś z pozostałych członków Zarządu Towarzystwa.
13. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
g) przyjmowanie i skreślanie członków,
h) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał po-

przedniego Walnego Zebrania Członków,
i) powoływanie rad, komisji, sekcji, określenie zakresu ich działania i kompetencji 

oraz nadzorowanie prac,
j) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
k) podejmowanie uchwał i decyzji dotyczących bieżącej działalności Towarzystwa,
l) przystępowanie i powoływanie delegatów do innych stowarzyszeń fotograficznych w Polsce

i za granicą. Stawianie wniosków do organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych, których To-
warzystwo jest członkiem.

m) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągnięcia najlepszych wyników 
w realizacji celów wytyczonych przez statut i uchwały Walnego Zebrania Członków.

n) Ustalanie pełnomocnictw przez Zarząd do realizacji zadań na rzecz Zielonogórskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, w szczególności projektów fotograficznych. Pełnomocnictwo jest 
wydawane na czas określony, zgodny z wykonanym zadaniem, na które pełnomocnictwo zostało
udzielone. Każde udzielone pełnomocnictwo wymaga uchwały Zarządu ZTF.

§ 22
W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu członka Zarządu, Zarząd uzupełnia przez kooptację swój
skład  zgodnie  z  ordynacją  wyborczą.  W  koniecznym  przypadku  Zarząd  dokonuje  zmian  
na stanowiskach zajmowanych przez członków Zarządu. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty
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mandatów więcej niż połowy członków Zarządu wino być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie  
w celu wyboru nowego Zarządu. Ustąpienie ze stanowiska w Zarządzie jest równoznaczne z utratą
mandatu.

§ 23
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.  

Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera przewodniczącego spośród członków stałych.
3.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo  wystąpienia  z  wnioskiem  o  zwołanie  Walnego  Zgromadzenia  Członków  oraz  zebrania

Zarządu,
d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 25
1. Majątek  Stowarzyszenia  mogą  stanowić  nieruchomości,  ruchomości   środki  pieniężne  oraz  inne

środki tworzące fundusz.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a) wpisowe i składki członkowskie,
b) darowizny, spadki,  subwencje, 
c) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
d) dotacje i ofiarności publiczne,
e) dochody z własnej działalności gospodarczej.

3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Do  zawierania  umów,  udzielania  pełnomocnictwa  i  składania  innych  oświadczeń  woli  

w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy minimum dwóch członków Zarządu
w tym prezesa. Pozostałym członkom Zarządu w ciągu 14 dni od daty podpisania umów, udzielenia
pełnomocnictwa i złożonych innych oświadczeń woli ich treść ma być udostępniona do zapoznania
się. 

7. Stowarzyszenie może prowadzić  działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji  celów
statutowych,  z  tym  że  cały  dochód  z  tej  działalności  jest  przeznaczony  na  realizację  celów
statutowych Stowarzyszenia.

§ 26
Wszelkie  akty  prawne,  które  stwarzają  zobowiązania  pieniężne  lub  zmiany  w majątku  Towarzystwa
winny być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub osobę uprawnioną.
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Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania w I terminie, zaś w II terminie  bez względu na liczbę obecnych 
członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  Walne  Zgromadzenie  Członków  wyznacza  
co  najmniej  trzyosobową  Komisję  Likwidacyjną  i  ustala  sposób  przeprowadzenia  likwidacji  
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
o Stowarzyszeniach.
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