Jednolity tekst po uchwale Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 30.05.1978r.
z poprawkami zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 18.03.1997r.
i z poprawkami zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 13.12.2006r.

STATUT
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu”
i zwane jest w dalszej części Statutu Towarzystwem.
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar miasta Poznania i województwa poznaoskiego
a siedzibą władz jest miasto Poznao.
§3
Towarzystwo jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie prawa o stowarzyszeniach
i posiada osobowośd prawną.
§4
Towarzystwo może używad pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez władzę rejestracyjną.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.
§5
Celem Towarzystwa jest :
1. Upowszechnienie w społeczeostwie m. Poznania i województwa poznaoskiego wiedzy
o kulturze artystycznej, w szczególności zaś plastycznej oraz pogłębianie zainteresowao
sztuką polską i obcą, głównie w oparciu o zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2. Stworzenie stałej więzi społecznej między Muzeum Narodowym w Poznaniu a wszystkimi
warstwami społeczeostwa miasta Poznania i województwa poznaoskiego, by w stałym
kontakcie między zainteresowanymi zapewnid ciągłe rozwijanie i doskonalenie form oraz
metod pracy wychowawczo-oświatowej Muzeum, inspirowanie nabytków, wystaw a nawet
tematów publikacji.
3. Upowszechnienie w społeczeostwie m.,Poznania i województwa poznaoskiego wiedzy
o dziejach, zbiorach i działalności zbierackiej, badawczej, konserwatorskiej, wystawienniczej
Muzeum Narodowego w Poznaniu, aby zapewnid temuż Muzeum dalsze wzbogacanie
zbiorów pod postacią darów i depozytów.
4. Rozwijanie i pogłębianie zamiłowao kolekcjonerskich w zakresie dzieł sztuki w powiązaniu
z działalnością poszukiwawczą mającą na celu opiekę nad zapomnianymi, zaniedbanymi
ruchomymi przedmiotami sztuki oraz pamiątkami historycznymi i patriotycznymi.
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§6
Cele statutowe Towarzystwo realizuje - przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych przez organizowanie:
1. Zebrao, spotkao, pogawędek, seminariów, sympozjów, na tematy związane
z miłośnictwem i kolekcjonerstwem dzieł sztuki oraz działalnością Muzeum Narodowego
w Poznaniu.
2. Publicznych odczytów i imprez artystycznych dla mieszkaoców m. Poznania.
3. Odczytów i pokazów dzieł sztuki z magazynów Muzeum Narodowego w Poznaniu dla
członków Towarzystwa.
4. Wycieczek naukowo – artystycznych.
5. Wystaw dzieł sztuki z magazynów Muzeum Narodowego w Poznaniu i innych muzeów.
6. Wystaw zbiorów prywatnych członków Towarzystwa.
7. Punktu konsultacyjnego w okresie dni tygodnia udzielającego porad w sprawach
kolekcjonerstwa dzieł sztuki i w zakresie prowadzonych prac badawczych.
8. Współpraca z instytucjami o pokrewnych celach.
9. Przedsięwzięd mających na celu wzbogacenie zbiorów Muzeum Narodowego
w Poznaniu.
10. Sekcji zainteresowao.
Towarzystwo opiera swoją działalnośd na pracy społecznej ogółu członków.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
§8
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może byd osoba pełnoletnia, zainteresowana realizacją
celów statutowych, przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§9
1. Członkiem wspierającym może byd osoba fizyczna lub osoba prawna, która zdeklaruje
stałą składkę na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji
przez Zarząd Towarzystwa.
2. Członek wspierający - osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem
upełnomocnionego przedstawiciela i dysponuje jednym głosem.
§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo :
a. wybierad i byd wybranym do władz Towarzystwa;
b. korzystad z urządzeo Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd
Towarzystwa.
2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
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§ 11
1. Członek zwyczajny ma obowiązek :
a. przestrzegad postanowieo statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa
b. uczestniczyd w realizacji celów Towarzystwa;
c. regularnie opłacad składki członkowskie.
2. Członek wspierający ma obowiązek regularnego opłacania zadeklarowanej składki.
§ 12
Członkostwo wygasa przez :
1. Dobrowolne wystąpienie, zgłoszone na piśmie Zarządowi Towarzystwa, po uprzednim
uregulowaniu składek członkowskich.
2. Wykreślenie uchwałą Zarządu Towarzystwa z listy członków na skutek nieopłacenia
składek członkowskich przez okres dwóch następujących po sobie lat.
3. Wykluczeniu z Towarzystwa uchwałą Zarządu za działalnośd na szkodę Towarzystwa lub
w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty
praw publicznych, bądź czyn popełniony z niskich pobudek.
4. Śmierd członka.

ROZDZIAŁ IV
§ 13
Władze Towarzystwa
1. Władzami Towarzystwa są :
a. walne Zgromadzenie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 3 lata

1.
2.
3.
4.

§ 14
Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższą
władzą Towarzystwa.
Walne Zgromadzenie może byd zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

a. co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania - w pierwszym
terminie
b. bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania - w drugim
terminie
5. Uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu są członkowie którzy nie zalegają
z opłacaniem składek dłużej niż dwa lata.
§ 15
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Rozpatrywanie sprawozdao zarządu i
o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Komisji

Rewizyjnej

oraz

decydowanie
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Uchwalenie wytycznych działania Towarzystwa.
Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
Rozpatrywanie odwołao od decyzji Zarządu w sprawach członkostwa.
Uchwalanie zmian w Statucie.
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 16
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może byd zwołane:
a. na podstawie uchwały Zarządu
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej
c. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Towarzystwa, uprawnionych do
głosowania
d. na żądanie władzy rejestracyjnej
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od
daty zgłoszenia żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 17
1. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Towarzystwa obowiązany jest powiadomid
członków pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Powiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno zawierad miejsce,
termin i porządek obrad.
3. Powiadomienie powinno ponadto zawierad informację, na czyje żądanie jest ono
zwoływane.
§ 18
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 7 członków i 2 zastępców (wybieranych w głosowaniu
tajnym), w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
2. W razie ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, na jego miejsce wchodzi
wybrany zastępca wg kolejności na liście wyborczej odpowiadającej ilości otrzymanych
głosów.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 19
Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa.
3. Uchwalanie rocznych planów pracy Towarzystwa oraz preliminarzy dochodów i
wydatków.
4. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa w granicach ustalonych przez Walne
Zgromadzenie.
6. Prowadzenie imiennego spisu członków Towarzystwa i utrzymywanie go w aktualnym
stanie.
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7. Rozstrzyganie sporów zaistniałych między członkami na tle ich działalności
w Towarzystwie.
8. Powoływanie i odwoływanie sekcji zainteresowao.

§ 20
1. Uchwały Zarządu Towarzystwa są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym prezesa
lub wiceprezesa.
2. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 1 zastępcy, w tym przewodniczącego
komisji.
2. W razie ustąpienia członka w czasie trwania kadencji wchodzi na jego miejsce wybrany
zastępca wg zasady określonej w § 18 ust. 2.
§ 22
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Towarzystwa,
b. ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem
celowości i rzetelności;
c. występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleo
kontroli oraz żądanie wyjaśnieo;
d. udział- z głosem doradczym - w posiedzeniach Zarządu;
e. kontrola opłacalności składek członkowskich;
f. sporządzenie sprawozdao ze swej działalności i przedkładanie ich Walnemu
Zgromadzeniu;
g. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w przedmiocie absolutorium
dla ustępującego Zarządu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zapadają większością głosów przy obecności
co najmniej 1/2 liczby członków Komisji, w tym przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ V
Majątek Towarzystwa.
§ 23
Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 24
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. Wpływy z wpisowego i składek członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Wpływy z imprez organizowanych przez Towarzystwo.
3. Dotacje, zapisy i darowizny.
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§ 25
1. Do ważności pism i dokumentów wiążących Towarzystwo pod względem finansowym
wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika Zarządu
Towarzystwa.
2. Do ważności innych niż finansowe pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy:
prezesa lub wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa.
§ 26
Zmiana statutu oraz rozwiązanie się Towarzystwa mogą byd przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad tego
Zgromadzenia.
§ 27
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o zmianie statutu lub o rozwiązaniu się
Towarzystwa większością 2/3 głosów oddanych.
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Towarzystwa Walne Zgromadzenie podejmuje
uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.
Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
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