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Towarzystwo Przyjaciół Płocka  

Statut 
Towarzystwo Przyjaciół Płocka jest organizacją skupiającą osoby fizyczne i prawne, których 

nadrzędnym celem jest czynienie dobra dla miasta Płocka i regionu płockiego, niezależnie 

od obywatelstwa, przekonań politycznych, wyznaniowych, wykształcenia i miejsca 

zamieszkania. 

 

ROZDZIAŁ I 

Wprowadzenie 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Płocka, zwane dalej “Towarzystwem”. 

 

§ 2 

Towarzystwo działa na obszarze kraju i poza jego granicami, a siedzibą władz jest miasto Płock. 

 

§3 

Towarzystwo działa w oparciu o prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

Towarzystwo może być członkiem krajowych organizacji o podobnych celach działania. 

 

§ 5 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia 

swych spraw może zatrudnić pracowników. 

 

§ 6 

Towarzystwo używa własnych pieczęci oraz znaku z zachowaniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów. 

 

§ 7
 

Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Cel i środki działalności 

 

§ 8 

Celem Towarzystwa jest wszechstronny rozwój naszego miasta i regionu oraz jego promocja 

poprzez: 

a) inicjowanie, prowadzenie i popieranie wszelkiej działalności w zakresie rozwoju 

społecznego, gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i naukowego; 

b) upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o wszystkich przejawach życia społecznego, 

gospodarczego, kulturalnego i naukowego; 

c) inicjowanie i popieranie działalności jak wyżej, podejmowanej przez inne organizacje 

i instytucje krajowe i zagraniczne; 

d) współdziałanie przy aktywizacji gospodarczej miasta oraz współpraca na tym odcinku 

ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami i instytucjami; 
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e) prowadzenie własnych prac badawczych nad przeszłością i stanem obecnym miasta 

i regionu; 

f) rozwijanie wśród społeczeństwa poszanowania dla zabytków i pamiątek przeszłości oraz 

zachęcanie do ich gromadzenia i zabezpieczenia; 

g) poprawianie jakości życia jego mieszkańców. 

 

§ 9 

1. Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

a) skupienie w swych szeregach osób prowadzących lub podejmujących działalność 

gospodarczą, społeczną, kulturalną, oświatową, naukową i miłośników związanych 

z Miastem Płock oraz instytucji i organizacji działających na tym terytorium; 

b) organizowanie zespołów aktywnych członków w formie komisji i sekcji; 

c) współpracę w zakresie działalności z miejscowymi instytucjami i organizacjami oraz 

z innymi stowarzyszeniami regionalnymi; 

d) popularyzowanie dotychczasowego dorobku naukowego, kulturalnego i twórczości 

artystycznej; 

e) podejmowanie i popieranie prac badawczych oraz popularnonaukowych; 

f) organizowanie konferencji, sesji, zjazdów i spotkań poświęconych zagadnieniom 

związanym z wszechstronnym rozwojem regionu oraz utrzymywanie łączności 

z wychowankami – absolwentami miejscowych szkół i uczelni; 

g) organizowanie wystaw, festiwali, konkursów oraz uroczystości związanych z rocznicami 

historycznymi i kulturalnymi; 

h) współdziałanie w pracach nad ochroną zabytków kultury i przyrody oraz otaczaniu opieką 

pomników bohaterstwa i martyrologii; 

i) współdziałanie w dziedzinie upowszechniania i rozwoju krajoznawstwa, turystyki 

i sportu; 

j) prowadzenie działalności wydawniczej; 

k) wspieranie zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz jego rozwoju; 

l) tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia; 

m) współdziałanie z władzami miasta i województwa w zakresie zapewnienia poparcia dla 

działań Towarzystwa i wspólnego realizowania projektów opracowanych przez 

Towarzystwo i wynikających z jego planu działania. 

2. Towarzystwo poprzez współpracę z Radą Miasta i jej komisjami problemowymi, 

zamierza uczestniczyć w pracach nad projektami dot. rozwoju miasta, a także wnosić własne 

projekty i uwagi. 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a) rzeczywistych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

 

§ 11 

1. Członkiem rzeczywistym może być osoba pełnoletnia akceptująca cele Towarzystwa. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna. 
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§ 12 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub instytucja, która zobowiąże się do 

udzielania Towarzystwu pomocy materialnej dla realizacji jego zadań 

 

§ 13 

1. Członków rzeczywistych przyjmuje  Zarząd na podstawie złożonych przez nich deklaracji 

z rekomendacją 2-ch członków Towarzystwa. 

2. Członków wspierających po złożeniu pisemnej deklaracji przyjmuje Zarząd. 

 

§ 14 

1. Godność Członka Honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa 

osobom wybitnie zasłużonym dla Towarzystwa. 

2. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków rzeczywistych, bez obowiązku 

opłacania składek członkowskich. 

 

§ 15 

1. Członkowie rzeczywiści Towarzystwa mają prawo: 

a) wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa, 

b) głosu przy podejmowaniu uchwał na Walnym Zgromadzeniu członków 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy Towarzystwa, 

d) oceniać działalność Towarzystwa i jego władz oraz wobec nich wysuwać wnioski 

i postulaty, 

e) uczestniczyć w konferencjach, sesjach, zebraniach, wycieczkach oraz innych imprezach 

organizowanych przez Towarzystwo 

2. Członkowie wspierający - osoby prawne: 

a)  korzystają za pośrednictwem swych upełnomocnionych przedstawicieli z czynnego 

prawa wyborczego. 

b) mają prawo za pośrednictwem swych upełnomocnionych przedstawicieli głosu przy 

podejmowaniu uchwał na Walnym Zgromadzeniu członków 

 

§ 16 

1. Członkowie rzeczywiści Towarzystwa obowiązani są do: 

a) brania czynnego udziału w pracach Towarzystwa i przyczyniania się do realizacji celów, 

uchwał i postanowień władz Towarzystwa, 

b) regularnego płacenia składek członkowskich Członkowie Towarzystwa, będący osobami 

fizycznymi obowiązani są do pracy społecznej na rzecz Towarzystwa a osoby prawne – do 

udzielania wszelkiej pomocy w realizacji zadań i celów Towarzystwa. 

2. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo. 

 

§ 17 

Przynależność do Towarzystwa ustaje w wypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia przez zgłoszenie na piśmie do Zarządu Towarzystwa, 

b) skreślenia z listy członków przez  Zarząd Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą 

składek członkowskich przez okres 2 lat, 

 

§ 18 

Członkostwo osoby prawnej wygasa w wypadku dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na 

piśmie do Zarządu Towarzystwa lub likwidacji instytucji, będącej członkiem Towarzystwa. 
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ROZDZIAŁ IV 

Władze  Towarzystwa 

 

§ 19 

1. Władzami Towarzystwa są: 

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Zarząd Towarzystwa, 

c) Komisja Rewizyjna Towarzystwa, 

2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 5 lat. 

3. Prezes Zarządu Towarzystwa może być wybrany na dwie kolejne kadencje. 

 

§ 20 

1. Walne Zgromadzenie składa się z członków Towarzystwa. 

2. Członkowie - osoby prawne - reprezentowani są przez jednego delegata, występującego 

z ramienia danej instytucji. 

3. Osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd uczestniczą w obradach z głosem 

doradczym. 

 

§ 21 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Walne Zgromadzenia dzielą się na: 

a) zwyczajne - sprawozdawczo-wyborcze, które zwoływane są co 5 lat, 

b) zwyczajne - sprawozdawcze, odbywające się co roku, 

c) nadzwyczajne 

3. Walne zgromadzenia zwyczajne zwoływane są przez Zarząd Towarzystwa w ustalonych 

terminach i z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Towarzystwa zwoływane są przez: 

a) Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy, gdy zachodzi tego konieczna potrzeba, 

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na żądanie 1/3 członków Towarzystwa. 

5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien zawierać proponowany 

porządek obrad. 

 

§ 22 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Towarzystwa powinien 

zawiadomić członków Zgromadzenia co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym 

terminem 

 

§ 23 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 

b) wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia, 

c) uchwalenie porządku dziennego obrad Walnego Zgromadzenia, 

d) ocena działalności Towarzystwa, jego władz i organów, 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa za okres sprawozdawczy ich 

działalności, 

f) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawie udzielania lub odmówienia 

absolutorium Zarządowi Towarzystwa, 
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g) wybór władz Towarzystwa a mianowicie: 

 Zarządu Towarzystwa, 

 Komisji Rewizyjnej, 

h) uchwalenie statutu, jego zmian oraz regulaminów władz Towarzystwa, 

i) nadawanie godności Członka Honorowego Towarzystwa, 

j) uchwalenie wysokości składek członkowskich i innych opłat organizacyjnych, 

k) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Towarzystwa oraz warunków 

i trybu przekazania majątku. 

 

§ 24 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów. Walne 

Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie potrzebuje dla swojej ważności obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do udziału w nim osób. 

2. W wypadku, gdy Walne Zgromadzenie z braku quorum nie może odbyć się w pierwszym 

terminie, odbywa się ono i jest ważne w drugim terminie, ustalonym przez Zarząd 

w zawiadomieniu bez względu na ilość obecnych. 

3. W sprawie zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa Walne Zgromadzenie może podjąć 

prawomocne uchwały jedynie kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych. 

4. Na Walnym Zgromadzeniu głosowanie odbywa się jawnie, w razie potrzeby jednak 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy może, a zgodnie z uchwałą 

uczestników jest obowiązany, zarządzić tajne głosowanie. 

 

§ 25 

Zarząd Towarzystwa składa się z: 

a) 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, 

b) Zarząd składa się z prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika oraz sekretarza. 

 

§ 26 

1. Zarząd Towarzystwa konstytuuje się na zebraniu, które powinno się odbyć pod 

przewodnictwem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 

wyborów.  

2. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu Stowarzyszenia na skutek rezygnacji członka 

lub z przyczyn innych niż rezygnacja, w trakcie trwania kadencji, Zarządowi Stowarzyszenia 

przysługuje prawo uzupełnienia składu w ilości nie przekraczającej dwóch członków. 

3.  W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia w ilości 

większej niż dwóch członków w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu Zarządu 

Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 27 

1. Posiedzenia Zarządu odbywać się powinny co najmniej 6 razy w roku. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie jeden z wiceprezesów. 

3. Zawiadomienie o posiedzeniach Zarządu wraz z proponowanym porządkiem obrad 

powinny być w miarę potrzeb rozesłane wszystkim członkom co najmniej na 7 dni przed 

terminem posiedzenia. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy 

ich składu. 

5. Szczegółowy tryb i tok postępowania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd 

Towarzystwa. 
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6. W posiedzeniach Zarządu mogą na zaproszenie brać udział z głosem doradczym 

przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, komisji problemowych i sekcji oddziałów. 

7. W razie potrzeby prezes Towarzystwa może zapraszać na posiedzenia Zarządu również 

inne osoby, a zwłaszcza przedstawicieli miejscowych władz politycznych i administracyjnych 

oraz zainteresowanych organizacji społecznych, kulturalno-oświatowych, gospodarczych 

i innych. 

 

§ 28 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. uchwalenie rocznych planów działalności Towarzystwa i czuwanie nad ich realizacją, 

2. opracowanie rocznych preliminarzy budżetowych, sprawozdań finansowych na dzień 

zamknięcia ksiąg rachunkowych, 

3. podejmowanie uchwał w sprawach gospodarki finansowej, jak zaciąganie zobowiązań, 

pożyczek, nabywanie lub zbywanie majątku, 

4. kierowanie działalnością Towarzystwa oraz zarządzanie jego majątkiem i funduszami, 

5. realizowanie celów i zadań Towarzystwa, oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia  

6. przyjmowanie i skreślanie członków rzeczywistych i wspierających Towarzystwa oraz 

czuwanie nad przestrzeganiem przez nich postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

Towarzystwa, 

7. powoływanie oddziałów komisji, sekcji oraz uchwalenie dla nich regulaminów, 

 

§ 29 

1. Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo prezes Towarzystwa, a w jego 

nieobecności – wiceprezes. 

2. Do obowiązków prezesa Towarzystwa należy: 

a) kierowanie pracami Towarzystwa, 

b) przygotowanie z sekretarzem lub skarbnikiem materiałów na posiedzenia Zarządu, 

3. Dokumenty Towarzystwa podpisuje prezes, a w sprawach finansowych oraz zobowiązań 

i oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych - prezes i skarbnik. W razie 

nieobecności jednego z nich podpisuje wiceprezes. 

 

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu 

2. W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej na skutek rezygnacji członka lub 

z przyczyn innych niż rezygnacja, w trakcie trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje 

prawo uzupełnienia składu w ilości nie przekraczającej jednego członka. W przypadku 

konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej  w ilości większej niż jeden członek w 

trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały 

Walnego  Zgromadzenia. 

 

§ 31 

1. Pierwsze konstytuujące zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje prezes Towarzystwa, na 

którym członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Komisji. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

Do prowadzenia kontroli poszczególnych działów merytorycznej lub finansowej działalności 

Towarzystwa konieczny jest zespół składający się z co najmniej 2 członków Komisji. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo korzystania z pomocy rzeczoznawców lub biegłych. 
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§ 32 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola działalności merytorycznej i finansowo-gospodarczej Towarzystwa, 

2. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa sprawozdania ze swej działalności za 

okres kadencji oraz przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

Uchwały Komisji Rewizyjnej  zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 

2 członków. 

 

ROZDZIAŁ V 

Inne formy organizacyjne 

 

§ 33 

Dla pełnej realizacji celów i zadań Towarzystwa oraz zapewnienia możliwości aktywnej 

działalności dla większej liczby członków - Zarząd Towarzystwa powołuje do życia odpowiednie 

Zespoły, tworząc sekcje oraz komisje. 

 

§ 34 

Towarzystwo jest apolityczne. 

 

ROZDZIAŁ VI
 

Towarzystwo jako organizacja pożytku publicznego 

 

§ 35 

1. Towarzystwo prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. 

2. Działalność statutowa jest wyłączną działalnością Towarzystwa, a całość dochodu jest 

przeznaczona na cele statutowe. 

3. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej wyniki tej działalności posłużą w całości na 

realizację zadań statutowych. 

 

§ 36 

1. Działalność Towarzystwa podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości z tytułu zatrudnienia. 

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

4. Wynagrodzenie członków Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji podlega 

ograniczeniom z art. 20 pkt 6
c 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

§ 37
 

Ustanawia się zakaz: 

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do 

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa  pozostają w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani 

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

b) Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub jego 

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

w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych. 
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c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków jego organów lub 

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

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Towarzystwa. 

d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, 

członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Majątek i fundusze Towarzystwa 

 

§ 38 

1. Majątek Towarzystwa składa się z: 

a) nieruchomości i ruchomości, 

b) funduszów. 

2. Fundusze Towarzystwa składają się z: 

a) składek członkowskich i innych opłat, 

b) dochodów, 

c) dotacji, 

d) subwencji, 

e) zapisów darowizn, 

f) innych wpływów. 

 

§ 39 

Majątek Towarzystwa przeznaczony jest wyłącznie na realizację działalności statutowej. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa 

 

§ 40 

Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa może nastąpić na podstawie prawomocnej uchwały 

Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Walne Zgromadzenie podejmuje również uchwały 

w sprawie: 

a) powołania Komisji Likwidacyjnej Towarzystwa, 

b) określenie przeznaczenia majątku Towarzystwa z tym, że majątek ten może być 

przekazany jedynie na cele rozwoju miasta Płocka. 

 

§ 41 

Uchwała Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w sprawie przekazania majątku podlega 

zatwierdzeniu przez Władzę Rejestracyjną. 


