STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SOPOTU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Ilekroć w statucie jest
mowa o Towarzystwie, należy przez to rozumieć: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.
§ 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Sopot położone nad Zatoką Gdańską.
§ 3. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 4. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§ 5. Towarzystwo używa pieczęci z nazwą oraz adresem, posługuje się własnym godłem
wydawniczym, a także posiada własną odznakę.
II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 6. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego, powołaną w celu prowadzenia
działalności wspomagającej ochronę unikatowych walorów Sopotu, jego właściwy
rozwój oraz dobro ogółu jego mieszkańców.
§ 7.
1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) Przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa.
b) Udziału w pracach Towarzystwa.
c) Inspirowanie kulturalnych i naukowych środowisk do prac sprzyjających
rozwojowi miasta 94.12.Z.
d) Podejmowanie badań nad historią, ochroną walorów kulturowych
i przyrodniczo-krajobrazowych miasta oraz poprawności jego rozwoju
72.19.Z,72.20.Z.
e) Gromadzenie zbiorów w postaci wydawnictw, dokumentów, eksponatów,
fotografii oraz opracowań niepublikowanych związanych z wiedzą o dziejach
i współczesnych problemach Sopotu 91.01.A.
f) Upowszechnianie wyników wspomnianych badań oraz popularyzowanie
wiedzy o mieście m.in. poprzez prowadzenie własnej działalności wydawniczej
58.11.Z, 58.14.Z, 58.19.Z.
g) Przekazywanie władzom wniosków i życzeń członków Towarzystwa,
dotyczących życia społeczno-kulturalnego, funkcjonowania oraz przyszłości
miasta 94.99.Z.
h) Prowadzenie
galerii
oraz
prezentowanie
dorobku
miejscowych
i zamiejscowych twórców 90.04.Z., 90.02.Z.
i) Organizowanie spotkań autorskich, koncertów, projekcji filmowych oraz innych
imprez artystycznych, wykładów, spotkań i zebrań popularno-naukowych
90.04.Z, 59.14.Z, 90.02.Z.
j) Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz mieszkańców, a zwłaszcza
uczniów szkół wszystkich poziomów 85.59.B, 85.52.Z.
k) Integrowanie środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych 94.99.Z.
2. Przedmiotem działalności nieodpłatnej Towarzystwa zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności jest:
a)
Działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z;
b)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych 72.20.Z;
c)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;
d)
Działalność bibliotek 91.01.A;
e)
Wydawanie książek 58.11.Z;
f)
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
g)
Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
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h)
i)
j)
k)
l)
ł)
m)
n)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana 94.99.Z;
Działalność obiektów kulturalnych 90.04Z.;
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z;
Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z.;
Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;
Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B.;
Pozostałe formy edukacji artystycznej 85.52.Z.;
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych 91.03.Z.

3. Przedmiotem działalności odpłatnej Towarzystwa zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności jest:
a) Działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z;
b) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych 72.20.Z;
c) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;
d) Działalność bibliotek 91.01.A;
e) Wydawanie książek 58.11.Z;
f) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
g) Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
h) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana 94.99.Z;
i) Działalność obiektów kulturalnych 90.04Z.;
j) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z;
k) Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z.;
l) Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;
ł) Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B.;
m) Pozostałe formy edukacji artystycznej 85.52.Z.;
n) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych 91.03.Z.
§ 8. Merytoryczna działalność Towarzystwa realizowana jest w sekcjach, klubach i kołach.
III. CZŁONKOWIE
§ 9. W skład Towarzystwa wchodzą członkowie: zwyczajni, honorowi i wspierający.
§ 10. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która złoży deklarację i zostanie
przyjęta uchwałą Zarządu.
§ 11. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom
szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa.
§ 12. Członkiem wspierającym może zostać instytucja lub osoba wspierająca finansowo lub
w innej formie działalność Towarzystwa. Godność członka wspierającego nadaje
Zarząd Towarzystwa na podstawie kryteriów ustalonych przez Walne Zebranie.
§ 13. Prawa i obowiązki członków
1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a) Przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa;
b) Udziału w pracach Towarzystwa;
c) Systematycznego płacenia składek.
2. Członkom zwyczajnym przysługuje:
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Prawo do korzystania z zasobów Towarzystwa oraz pomocy władz w zakresie
wykonywania prac przewidzianych statutem;
b) Prawo do udziału w posiedzeniach wszystkich sekcji, klubów i kół
Towarzystwa;
c) Pełnoletni członkowie zwyczajni Towarzystwa mają czynne i bierne prawo
wyborcze do władz Towarzystwa.
§ 14. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.
1. Członek zwyczajny po ukończeniu 70 roku życia nie jest zobowiązany do płacenia
składki członkowskiej.
§ 15. Rodzaj i wysokość świadczeń uprawniających do nadania i utrzymania godności
członka wspierającego ustala Walne Zebranie. Członkom wspierającym przysługują
prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
do władz Towarzystwa.
§ 16. Skreślenie z listy członków.
1. Członek zwyczajny oraz członek wspierający mogą wystąpić z Towarzystwa
na własną prośbę.
2. Członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający, którzy nie wywiązują się
ze swoich obowiązków względem Towarzystwa, mogą być skreśleni z listy
członków Towarzystwa na podstawie pisemnie umotywowanej uchwały Zarządu.
3. Osobom skreślonym z listy członków na podstawie uchwały Zarządu przysługuje
prawo odwołania się do Walnego Zebrania Towarzystwa.
a)

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 17. Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. Uchwalanie statutu i jego zmian.
2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
3. Nadawanie godności członka honorowego.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz kryteriów uprawniających
do nadania i utrzymania godności członka wspierającego.
5. Podejmowanie decyzji w sprawach nie przewidzianych niniejszym statutem.
6. Podejmowanie decyzji w sprawach zbywania majątku Towarzystwa oraz decyzji
w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
§ 19. Uchwały Walnego Zebrania.
1. Warunkiem ważności uchwał Walnego Zebrania w pierwszym terminie jest
obecność co najmniej połowy członków Towarzystwa niezalegających
z opłacaniem składek.
2. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany
w zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania i nie może być
wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny od pierwszego terminu.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
uchwały, o której mowa w § 29.
4. Uchwały dotyczące zmian statutu podejmowane są po pisemnym zawiadomieniu
wszystkich uprawnionych do głosowania o propozycjach zmian, co najmniej na
10 dni przed terminem zebrania.
§ 20. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa, w terminie nie dłuższym niż 30
dni od daty złożenia tego wniosku.
§ 21. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
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2. Gospodarowanie majątkiem Towarzystwa w myśl uchwał Walnego Zebrania.
3. Reprezentowanie Towarzystwa wobec władz administracji państwowej, innych
organizacji oraz osób.
4. Powoływanie sekcji, klubów i kół, a także ich przewodniczących.
5. Nadawanie godności członka wspierającego.
6. Zwoływanie Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań z prac Towarzystwa.
7. Pisemne zawiadamianie członków niezalegających z opłacaniem składek
o terminie Walnego Zebrania co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.
8. Przyjmowanie i wykreślanie członków Towarzystwa.
§ 22. Zasady funkcjonowania Zarządu.
1. Zarząd składa się z co najmniej 5 członków powoływanych przez Walne Zebranie
w tajnym głosowaniu na okres 3 lat.
2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, dwóch
wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, stanowiących Prezydium Zarządu.
3. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu przed upływem kadencji,
wyborów uzupełniających dokonuje Walne Zebranie.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów
decyzję o przyjęciu uchwały rozstrzyga głos prezesa.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 23. Biuro Towarzystwa.
1. Zadania administracyjne i finansowe Zarząd wypełnia za pośrednictwem Biura
Towarzystwa.
2. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd w drodze uchwały.
3. Kompetencje i obowiązki Dyrektora Biura ustala Zarząd Towarzystwa.
§ 24. Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, składającym się z co
najmniej 3 osób wybranych na okres 3 lat.
2. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli i oceny
działalności Zarządu Towarzystwa nie rzadziej niż raz na 3 lata, a prawo
przeprowadzenia kontroli przysługuje jej w każdym terminie.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
4. Walne Zebranie może odwołać Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej
członków przed upływem kadencji.
5. Wyniki kontroli oraz ocenę działalności Towarzystwa przedstawia Walnemu
Zebraniu przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego jeden
z członków Komisji. Komisja Rewizyjna jest organem niepodlegającym Zarządowi.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, spokrewnieni,
spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we
wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać żadnego wynagrodzenia z tytułu
pełnienia funkcji w tej komisji.
V. FUNDUSZE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 25. Majątek Towarzystwa.
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątkiem tym zarządza Zarząd.
3. Do podpisywania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
i niemajątkowych oraz podpisywania umów w imieniu Towarzystwa upoważnieni są
dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
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4. Zarząd
może
udzielać
osobom
kierującym
pracami
Towarzystwa,
a w szczególności Dyrektorowi Biura, pełnomocnictw w granicach zwykłego
zarządu.
§ 26. Działalność gospodarcza.
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych, jak również może w tym celu tworzyć
fundacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Cały dochód Towarzystwo przeznacza wyłącznie na działalność, o której mowa
w § 6 i § 7.
§ 27. Szczególne ograniczenia w zarządzaniu majątkiem.
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Towarzystwa w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jego członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli (zwane w dalszych ustępach osobami bliskimi).
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków,
członków organów oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, szczególnie jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich.
4. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie 30 dni po upływie terminu
kadencji. Prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje grupie członków liczącej co
najmniej 10 osób.
§ 29. Towarzystwo ulega rozwiązaniu w razie podjęcia uchwały w tym zakresie przez Walne
Zebranie większości 75 % głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
§ 30. Walne Zebranie w uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa ustanawia likwidatora oraz
ustala cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Towarzystwa.
§ 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy
o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego
i wolontariacie.
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