Statut
Nadmorskiej Grupy Fotograficznej
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
(tekst jednolity)
§1
1. Działające na podstawie niniejszego Statutu stowarzyszenie nosi pełną nazwę: Nadmorska Grupa
Fotograficzna.
2. Stowarzyszenie, zwane dalej Grupą, może używać nazwy skróconej: nadmorskagf.
3. Grupa używa pieczątki nagłówkowej o treści jak w punkcie pierwszym, z ewentualnym podaniem
siedziby, adresu i innych bliższych danych oraz pieczęci z napisem „Nadmorska Grupa Fotograficzna” i ze
skrótem NGF.
§2
1. Grupa jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zawiązanym dla propagowania dobrych praktyk
fotograficznych. Terenem działalności Grupy jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz
jest miasto Wejherowo.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Grupa może działać na terenie innych państw z poszanowaniem
tamtejszego prawa.
§3
1. Grupa jest zawiązana na czas nieograniczony.
2. Grupa posiada osobowość prawną.
3. Grupa działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§4
1. Grupa może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
O przystąpieniu do takich organizacji decyduje Zarząd Grupy.
2. Działalność Grupy oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków Grupy.
Do prowadzenia swych spraw Grupa może zatrudnić pracowników.
§5
1. Grupa może używać odznaki organizacyjnej, której forma będzie uchwalona przez Walne Zgromadzenie
Członków Grupy.
2. Nazwa i odznaka organizacyjna Grupy podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

strona 1 z 8

Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Celem Grupy jest:
rozbudzenie zainteresowania fotografią artystyczną, rozwój osobowości przez realizację własnych pomysłów,
rozwój kreatywności i twórczego myślenia, promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu i zdrowego
stylu życia. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień, a także integracja mieszkańców
społeczności lokalnej Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Promowanie osiągnięć w wykorzystaniu środków
unijnych w celu restauracji, rewitalizacji oraz ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
Ukazanie tych osiągnięć na tle kraju i zagranicy.
§7
1. Grupa swoje cele realizuje poprzez:
a) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
b) działalność charytatywną,
c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
e) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
f) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
h) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji.
2. Grupa poprzez realizację ww. celów wpływa na rozwijanie wśród swych członków umiejętności, wiedzy
i sztuki fotograficznej, popularyzację fotografii we wszystkich dziedzinach. Nadaje właściwy kierunek dla
działań oraz dobrych praktyk fotograficznych.
3. Dla osiągnięcia celów określonych w §6 Grupa:
a) współpracuje z władzami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami społecznymi,
fundacjami, organizacjami młodzieżowymi, klubami, domami kultury, kołami fotograficznymi i innymi
instytucjami w Polsce zainteresowanymi działalnością fotograficzną,
b) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami fotograficznymi o podobnych celach
i zadaniach,
c) organizuje odczyty, zgromadzenia dyskusyjne, kursy szkoleniowe, konkursy, pokazy prac, wycieczki,
plenery,
d) podejmuje przedsięwzięcia lub bierze udział w przedsięwzięciach mających na celu upowszechnienie
kultury przy pomocy fotografii,
e) rozwija wśród członków umiejętności w dziedzinie amatorskiej fotografii artystycznej, turystycznej,
krajoznawczej, sportowej, przyrodniczej, naukowej i reportażu obrazującego życie we współczesnej
Polsce,
f) pogłębia zainteresowanie członków dla zabytków sztuki, architektury, przyrody, krajobrazu i folkloru
ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym Grupa ma siedzibę,
g) współpracuje z organizacjami naukowymi, przedsiębiorstwami i wydawnictwami w zakresie
fotografii.
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Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§8
1. Członkami Grupy mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Grupy.
2. Grupa posiada członków:
a) zwyczajnych w tym małoletni,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkostwo w Grupie nie daje uprawnień do zawodowego wykonywania prac z jakiejkolwiek dziedziny
fotografii.
§9
Członkiem zwyczajnym Grupy może być każda osoba fizyczna, która jest obywatelem Polski, mieszka na
terenie Polski oraz posiada pełne prawa publiczne, a ponadto:
a) uzna cele i zadania Grupy oraz złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Grupy; opinia nie jest wymagana jeżeli w poprzednim
okresie (poprzednim roku) osoba uczestniczyła w warsztatach, wystawach, plenerach albo innych
działaniach statutowych Grupy.
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Grupy.
§ 10
1. Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże
się do popierania celów i zadań Grupy przez zadeklarowaną pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
§ 11
1. Członkiem honorowym Grupy może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność
i rozwój Grupy. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Grupy.
§ 12
1. Małoletni poniżej 16 lat może należeć do Grupy, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi
(np. rodzice), nie może jednak korzystać z czynnego ani biernego prawa wyborczego.
2. Małoletni w wieku 16-18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może należeć do
Grupy oraz korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, ale w składzie Zarządu większość muszą
stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego, z wyjątkiem małoletnich,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Władz Grupy,
c) korzystania z dorobku, majątku oraz wszystkich form działalności Grupy – na zasadach określonych przez
Zarząd,
d) uczestniczenia w zebraniach, wykładach, imprezach, wernisażach i wystawach organizowanych przez
Grupę,
e) noszenia odznaki organizacyjnej Grupy,
f) posiadania legitymacji Grupy,
g) korzystania z rekomendacji i opieki Grupy.
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§ 14
Członek wspierający ma prawo do udziału w działalności programowo-organizacyjnej oraz do pomocy
doradczej, a także do uczestnictwa w zgromadzeniach członków z głosem doradczym przez jednego
przedstawiciela, upoważnionego pisemnie przez swój organ zarządzający.
§ 15
Członek honorowy ma prawo do:
a) noszenia odznaki członka honorowego Grupy,
b) uczestnictwa w zgromadzeniach członków z głosem doradczym,
c) wyrażania opinii w ważnych sprawach dotyczących Grupy i jej członków,
d) wnioskowania w sprawie przyznania wyróżnienia honorowego.
§ 16
Do obowiązków członka honorowego należą obowiązki wymienione w § 17 litera a, b, c.
§ 17
Członkowie mają obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Grupy,
b) czynnie wspierać działania statutowe Grupy poprzez udział w tworzeniu i realizacji projektów
podejmowanych przez Grupę,
c) godnie reprezentować Grupę na zewnątrz, uczestniczyć w wernisażach i wystawach organizowanych
przez Grupę,
d) dbać o majątek ruchomy i nieruchomy Grupy, dokładać wszelkich starań w jego pomnażaniu,
e) regularnie wpłacać składki członkowskie.
§ 18
Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu
oraz uchwał Władz Grupy.
§ 19
1. Utrata członkostwa następuje na skutek rozwiązania lub likwidacji Grupy, a także w przypadku śmierci
członka.
2. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez uchwałę Zarządu,
c) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał Władz Grupy,
d) ciągłego nieuzasadnionego lub nieusprawiedliwionego odmawiania udziału w pracach Grupy,
e) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres
6 miesięcy,
f) pisemnego uzasadnionego wniosku trzech członków Grupy, zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie Członków,
g) prawomocnego wyroku karnego orzekającego utratę praw publicznych.
§ 20
Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
a) niepodjęcia zobowiązania,
b) wygaśnięcia zobowiązania do popierania celów i zadań Grupy przez zadeklarowaną pomoc materialną,
c) likwidacji osoby prawnej.
§ 21

Od postanowień § 19 ust. 2 lit. b, c, d, f przysługuje członkowi zwyczajnemu prawo odwołania do
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
strona 4 z 8

Rozdział IV
Władze Grupy
§ 22
Władzami Grupy są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 23
1. Kadencja każdej wybieralnej władzy Grupy trwa trzy lata.
2. Wyborów dokonuje się w głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów.
3. Funkcje sprawowane we władzach Grupy są bezpłatne.
§ 24
Uchwały wszystkich władz Grupy zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 25
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Grupy.
§ 26
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym, z wyjątkiem małoletnich,
b) członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
§ 27
1. Walne Zgromadzenia Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Grupy.
3. Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków Grupy o terminie, miejscu i porządku obrad na co
najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Do prowadzenia Walnego Zgromadzenia Grupy zebrani wybierają przewodniczącego i sekretarza obrad.
5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd i z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 plus
jeden z ogólnej liczby członków zwyczajnych Grupy.
§ 28
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Grupy zapadają bezwzględną większością głosów w obecności
przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych plus jeden w pierwszym terminie, a w drugim
terminie (wyznaczonym minimalnie 30 minut później) niezależnie od liczby osób obecnych.
W głosowaniu decyduje zwykła większość głosów.
2. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i
sekretarza Zgromadzenia,
3. Dla zmian Statutu oraz rozwiązania Grupy stosuje się przepisy z § 37.
4. Głosowanie jest jawne lub tajne.
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§ 29
Do
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Grupy,
uchwalanie zmian Statutu,
wybór i odwoływanie Władz Grupy,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu,
uchwalanie wpisowego i składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Grupy,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Grupy,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Grupy lub jej władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
wybór delegatów do innych organizacji krajowych i zagranicznych,
podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Grupy i przeznaczeniu jej majątku,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych Władz Grupy.
§ 30

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Grupy zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd reprezentuje Grupę na zewnątrz.
3. Zarząd składa się z trzech osób:
a) prezesa,
b) wiceprezesa,
c) skarbnika.
4. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika Zarząd wybiera spośród swoich członków, na pierwszym po wyborach
zebraniu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
§ 31
Do
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

kompetencji Zarządu należą:
realizacja celów i zadań Grupy,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Grupy,
opracowywanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami w ramach przewidzianych
budżetem,
prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych oraz sporządzanie bilansów,
przyjmowanie i odwoływanie członków Grupy,
tworzenie i prowadzenie sekcji zainteresowań, powoływanie jury wystaw i konkursów, jak też
delegowanie członków jury na zaproszenie innych instytucji i stowarzyszeń,
organizowanie wystaw, konkursów, kursów szkoleniowych, warsztatów, odczytów i wieczorów
autorskich, pokazów prac, wycieczek, plenerów,
zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Grupy.
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§ 32
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, wybieranych
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Grupy.
4. Na pierwszym zebraniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
6 miesięcy.
6. Co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę Zarządu.
§ 33
Do
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
kontrolowanie działalności Zarządu,
badanie i kontrola gospodarki finansowej Zarządu,
wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
składanie wniosków o absolutorium dla Władz Grupy,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 34

W razie, gdy skład Władzy Grupy ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może
nastąpić w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 35
1. Majątek Grupy powstaje z:
a) wpisowego i składek członkowskich,
b) zapisów, spadków, darowizn i subwencji,
c) grantów,
d) ofiarności publicznej,
e) innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Przedmiotem praw majątkowych Grupy są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra
niematerialne, prawa autorskie, własność intelektualna oraz środki pieniężne.
§ 36
1. Majątkiem Grupy zarządza Zarząd.
2. Mieniem Grupy jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Grupie.
3. Zarząd Grupy wykonuje prawa i obowiązki wobec mienia Grupy w stosunkach cywilnoprawnych, chyba
że szczegółowe zapisy Statutu stanowią inaczej.
4. Dla ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w szczególności z zakresu
praw i obowiązków Grupy, a także udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy
dwóch członków Zarządu w tym samym czasie.
5. Wszystkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Grupy.
6. Grupa prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Grupy podejmuje Zarząd do wysokości
ustalonej odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia.
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Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 37
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością
głosów.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Grupy uchwala Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Grupy, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jej likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Grupy.
4. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
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