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STATUT 

 

Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary” 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Działanie Towarzystwa 

Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary” w Poznaniu, 

zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie obowiązującego prawa o 

stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 2 

Terytorium działania 

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ma siedzibę 

w Poznaniu. 

 

§ 3 

Zasada działalności 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może 

jednak zatrudniać pracowników. 

 

§ 4 

Uczestnictwo w innych organizacjach 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organiza-

cji, jeżeli ich cel działania będzie zbieżny z celem Towarzystwa. 

 

§ 5 

Oznaczenia Towarzystwa 

Towarzystwo może używać logo oraz stosownej odznaki i pieczęci. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 6 

Cele Towarzystwa 

1. Celem działania Towarzystwa jest podkreślanie unikatowego charakteru 

Fary i popularyzacja znaczenia religijnego Fary jako pierwszego kościoła 

miasta Poznania, a także podkreślanie znaczenia Fary w historii miasta i 

kraju. 

2. Towarzystwo swoje cele realizuje w szczególności poprzez: 

1) promowanie badań historycznych i architektonicznych odnośnie do Fary, 
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2) pielęgnowanie tradycji Fary,  

3) wypracowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze, 

4) współpracę z innymi podmiotami, w szczególności z organizacjami i insty-

tucjami o podobnych celach statutowych, w tym również zagranicznymi, 

5) ochronę dziedzictwa kulturowego, 

6) wspieranie i koordynowanie inicjatyw zmierzających do wspierania Fary, 

7) działalność charytatywną, 

8) organizację szkoleń i warsztatów, 

9) promocję regionu, 

10) popularyzację wiedzy o Farze i propagowanie Fary w środkach społecz-

nego przekazu.  

11) pozyskiwanie środków i dotacji finansowych na realizacje celów Towa-

rzystwa oraz na potrzeby Fary, 

12) inicjowanie badań naukowych, organizowanie wystaw, koncertów, kur-

sów, warsztatów, odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów, itp., 

13) prowadzenie działalności wydawniczej, kulturalnej i edukacyjnej, 

14) aktywizację i integrację środowisk naukowych i artystycznych, 

15) inicjowanie działań kulturalnych i edukacyjnych. 

 

§ 7 

Działalność odpłatna 

Towarzystwo może prowadzić działalność odpłatną na zasadzie działalności 

pożytku publicznego, a pozyskane środki mogą służyć wyłącznie realizacji 

zadań należących do celów statutowych. Dochód z działalności odpłatnej 

Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany 

do podziału między jego członków. 

 

§ 8 

Działalność pożytku publicznego – zasady szczegółowe 

1. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu 

społeczności. 

2. Towarzystwo nie może: 

1)  udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzy-

stwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników 

oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 

Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu al-

bo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokre-

wieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „oso-

bami bliskimi”, 

2) przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pra-

cowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 

lub na preferencyjnych warunkach, 
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3)  wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pra-

cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu sta-

tutowego, 

4)  dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestni-

czą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trze-

cich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

Członkowie 

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 

2. Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna, pełnoletnia, obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej chcący czynnie realizować cele Towarzystwa. 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym, a działać mo-

że poprzez przedstawiciela. 

 

§ 10 

Rodzaje członkostwa 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna. 

3. Członkiem wspierającym może być zarówno osoba fizyczna lub prawna 

udzielająca w jakikolwiek sposób pomocy finansowej lub rzeczowej. 

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która ma szczegól-

ne zasługi dla realizacji celów Towarzystwa. 

5. Tytuł członka honorowego przysługuje każdemu Proboszczowi Parafii 

Farnej w Poznaniu i Prepozytowi Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu. 

 

§ 11 

Prawa członków Towarzystwa 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

1) wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa, 

2) aktywnie uczestniczyć w programowej działalności Towarzystwa, 

2. Członek zwyczajny jest obowiązany: 

1) przestrzegać statutu, uchwał i regulaminów Towarzystwa, 

2) aktywnie działać dla osiągnięcia celów Towarzystwa, 

3) przyczyniać się do rozwoju Towarzystwa, 

4) regularnie opłacać składki członkowskie. 
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3. Członek wspierający i honorowy mają prawo brania udziału z głosem do-

radczym we władzach Towarzystwa. 

4. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego spełniania przyję-

tych na siebie obowiązków świadczenia pomocy, a także przestrzegania 

statutu i regulaminów Towarzystwa. 

5. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacania składek. 

 

§ 12 

Wygaśniecie członkostwa 

1. Członkostwo wygasa na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie, 

2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia skła-

dek przez okres pół roku, po uprzednim upomnieniu, 

3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, 

4) utraty zdolności do czynności prawnych. 

2. Od uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie 

utraty członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

Członków. 

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna 

 

§ 13 

Władze Towarzystwa 

Władzami Towarzystwa są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Sąd Koleżeński. 

 

§ 14 

Zasady działania władz Towarzystwa 

1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.  

2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w 

ciągu 1 miesiąca od dnia wyboru. 

3. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze 

ubiegłej kadencji. 

4. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały 

wszystkich władz Towarzystwa zapadają większością głosów przy obec-

ności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego obrad. 

 

§ 15 
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Zasady uzupełniania władz 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzy-

stwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest o ile to możliwe uzu-

pełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych gło-

sów. 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

 

§ 16 

Zasady działania Walnego Zgromadzenia Członków 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i 

może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze 

jest zwoływane przez Zarząd co 4 lata, a sprawozdawcze Walne Zgro-

madzenie Członków zwołuje się raz w roku. 

3. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym 

członkowie zwyczajni – z głosem doradczym członkowie wspierający i 

zaproszeni goście. 

4. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiada-

mia członków z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

5. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym 

terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przy-

padku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi ter-

min nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie. 

 

§ 17 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każ-

dym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach z własnej inicja-

tywy Zarządu, albo na wniosek 30 % ogólnej liczby członków Towarzy-

stwa, albo na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Za-

rząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad 

zagadnieniami, dla których zostało zwołane. 

 

§ 18 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy: 

1) określenie głównych kierunków działania Towarzystwa, 

2) uchwalenie statutu i jego zmian, 

3) uchwalanie regulaminów władz Towarzystwa, 

4) uchwalanie budżetu, 

5) ustalanie liczebności organów Towarzystwa na kolejne kadencje 
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6) wybór i odwoływanie władz Towarzystwa, 

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa, 

8) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, 

ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń, 

9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarzą-

du oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 

10)  podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 

11)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

12)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu 

jego majątku, 

13)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

 

Zarząd 

 

§ 19 

Zasady działania Zarządu 

1. W skład Zarządu wchodzą: prezes Towarzystwa oraz 3-7 członków wy-

branych przez Walne Zgromadzenie Członków. Na swym pierwszym po-

siedzeniu Zarząd wybiera: 

1) wiceprezesa, 

2) sekretarza, 

3) skarbnika. 

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyro-

kiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz na pół roku. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie 

równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

 

§ 20 

Kompetencje Zarządu 

Do zakresu działania Zarządu należy:  

1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa, 

2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 

3) realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Człon-

ków, 

4) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i sekcji w celu wykonywa-

nia zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie nimi 

nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności, 

5) określenie szczegółowych kierunków działania, 

6) ustalanie budżetu i preliminarzy, 

7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa, 
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8) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 

9) podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Towarzy-

stwa, 

10) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku, 

11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

13) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 

Towarzystwa, 

14) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

Członków, 

15) sporządzenie tekstu jednolitego Statutu, 

 

§ 21 

Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa 

Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdzia-

łanie dwóch członków Zarządu, przy czym w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych muszą to być Prezes Zarządu i Skarbnik. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 22 

Zasady Działania Komisji Rewizyjnej 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania 

kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy na swoim pierwszy 

posiedzeniu wybierają przewodniczącego i sekretarza. 

 

§ 23 

Kompetencje Komisji Rewizyjnej 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności finansowej i merytorycznej Towarzystwa, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli, 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Człon-

ków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statu-

towych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu, 

4) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez 

Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem, 

5) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub 

odmowę udzielenia) absolutorium władzom Towarzystwa, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

Członków. 

 

§ 24 
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Zasady członkostwa w Komisji Rewizyjnej 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem dorad-

czym, w posiedzeniach Zarządu.  

2.  Członek Komisji Rewizyjnej  

1) nie może pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa, ani pozosta-

wać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku po-

krewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami 

Zarządu. 

2) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbo-

we, 

3) może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uza-

sadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni; 

 

Sąd Koleżeński 

 

§ 25 

Zasady działania Sądu Koleżeńskiego 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posie-

dzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych wła-

dzach Towarzystwa. 

 

 

§ 26 

Kompetencje Sądu Koleżeńskiego 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 

1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków posta-

nowień statutu, 

2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami 

Towarzystwa, 

3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

Członków, 

 

§ 27 

Kary organizacyjne 

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne: 

1) upomnienia, 

2) nagany, 

3) zawieszenia w prawach członkowskich na ściśle określony czas, 

4) wykluczenia z Towarzystwa. 
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§ 28 

Regulamin 

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 

§ 29 

Odwołanie od orzeczeń 

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia, 

za pośrednictwem Zarządu. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 30 

Skład majątku 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 31 

Źródła powstania majątku 

1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są: 

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie, 

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub 

będących w użytkowaniu Towarzystwa, 

3) dotacje, subwencje, granty 

4) darowizny, zapisy i spadki, 

5) wpływy z działalności statutowej, 

2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgod-

nie z obowiązującymi przepisami. 

3. Towarzystwo przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na dzia-

łalność, o której mowa w § 8 ust. 1 Statutu.  

 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

 

§ 32 

Zasady szczególne przy podejmowaniu uchwał 

1. Zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne 

Zgromadzenie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  
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2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie 

Członków przekazuje po likwidacji całość składników majątku na rzecz 

Kolegiaty Poznańskiej – Parafii Farnej w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 


