II. CELE I ZADANIA

STATUT
Towarzystwa Przyjaciół
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Towarzystwo nosi nazwę „Towarzystwo
Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie" i jest stowarzyszeniem mającym
osobowość prawną.
b) Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk
Pięknych kontynuuje tradycje i cele
Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Sztuk Pięknych
w Warszawie, założonego w 1929 r.
a)

§2
Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i poza jej granicami a siedzibą jego władz jest m.st.
Warszawa.
§3
W ramach Towarzystwa mogą
wspomagające prace zarządu.

działać

komisje

§4
Towarzystwo opiera się na społecznej pracy swoich
członków.
§5
Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Towarzystwo
Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie".

§6
Celem Towarzystwa jest wspomaganie działalności
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, popularyzacja
jej osiągnięć artystycznych, naukowych i dydaktycznych
oraz
upowszechnianie
dorobku
artystycznego
absolwentów ASP
§7
Osiągnięciu tego celu służyć ma w szczególności:
a) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć
wspomagających działalność Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie,
b) popularyzowanie
zadań,
osiągnięć
i przedsięwzięć Akademii,
c) inicjowanie ofiarności społecznej na rzecz
Akademii w kraju i za granicą,
d) utrzymywanie więzi z absolwentami Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie udzielania im
poparcia, pomocy i opieki,
e) organizowanie sympozjów, wystaw i spotkań
o charakterze kulturotwórczym związanych
z działalnością Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie,

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA
I OBOWIĄZKI
§8
Członkami Towarzystwa mogą być osoby
fizyczne i prawne popierające zadania
Towarzystwa.
b) O członkostwie decyduje Zarząd Towarzystwa
stosowną uchwałą.
a)

§9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
§ 10

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia
osoba deklarująca chęć należenia do Towarzystwa
i przyjęta przez Zarząd.
§ 11
Członkiem wspierającym może być każda
pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna (w tym
cudzoziemiec), wyrażająca chęć należenia
w tym charakterze do Towarzystwa i przyjęta
przez Zarząd.
b) Członkowie wspierający mogą uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
Członkowie wspierający nie mają biernego
i czynnego prawa wyborczego.
c) Osoba prawna może być jedynie wspierającym
członkiem Towarzystwa i działa na jego terenie
za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
a)

§ 12
Członkiem honorowym może być każda
pełnoletnia
osoba
fizyczna
(w
tym
cudzoziemiec), zasłużona dla celów obranych
przez
Towarzystwo
lub
dla
samego
Towarzystwa. Nadanie członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia.
b) Członek honorowy ma wszystkie uprawnienia
członka zwyczajnego ale jest zwolniony
z obowiązku płacenia składek.
a)

§ 13
Członkowie Towarzystwa mają prawo i obowiązek
uczestniczenia w pracach Towarzystwa, popierania jego
działań i inicjatyw. Winni przestrzegać statutu i uchwał
władz Towarzystwa.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo
wyborcze do władz Towarzystwa oraz obowiązek
regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 15
Członkom Towarzystwa przysługuje prawo noszenia
odznaki
Towarzystwa
ustalonej
przez
Zarząd
z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 20
Wybory
członków
władz
Towarzystwa
odbywają się w głosowaniu tajnym, przy czym
do wyboru wymagane jest uzyskanie więcej niż
połowy głosów ważnych.
b) Walne Zgromadzenie w drodze wyborów,
uzupełnia skład pozostałych władz Towarzystwa
w przypadku zwolnienia miejsca w skutek
rezygnacji, odwołania lub zgonu członka władz.

§ 16
Ustanie członkostwa następuje w przypadkach:
a) pisemnej rezygnacji
b) skreślenia
przez
Zarząd
w
skutek
nie wypełniania obowiązków członkowskich
c) zgonu
d) od uchwały Zarządu o skreśleniu członka
przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej
w terminie 1 miesiąca.

a)

IV. STRUKTURA TOWARZYSTWA

a)

§ 17
Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie
b) Zarząd i jego Prezydium
c) Komisja Rewizyjna
Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
§ 18
W
Walnym
Zgromadzeniu
uczestniczą
zwyczajni i honorowi członkowie Towarzystwa
z głosem stanowiącym oraz członkowie
wspierający z głosem doradczym.
b) Na obrady zapraszani są z głosem doradczym
rektor, prorektorzy oraz dziekani wydziałów
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
a)

§ 19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór, odwołanie i uzupełnianie składów
pozostałych władz Towarzystwa,
b) uchwalanie roboczych i wieloletnich programów
działalności Towarzystwa oraz kontrola ich
realizacji,
c) zatwierdzanie
okresowych
sprawozdań
składanych przez pozostałe władze Towarzystwa
oraz podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi,
d) podejmowanie uchwał o zmianie statutu
i rozwiązaniu Towarzystwa,
e) ustanawianie i określanie wysokości składek
członkowskich.

§ 21
Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez
Zarząd z własnej inicjatywy zaś nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 zwyczajnych
członków
Towarzystwa.
W
przypadku
zwoływania Walnego Zgromadzenia na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków
zwyczajnych, wnioskodawca określa przedmiot
obrad
Walnego
Zgromadzenia.
Walne
Zgromadzenie winno być zwołane nie później
niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
b) Członków Towarzystwa zawiadamia się
o terminie Walnego Zgromadzenia i jego
planowanym porządku obrad nie później niż na
siedem dni przez terminem tego Zgromadzenia.
c) Walne Zgromadzenie nie może podejmować
uchwał w sprawach nie przewidzianych
w porządku obrad.
d) Walne
Zgromadzenie
jest
zdolne
do podejmowania uchwał przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby zwyczajnych
członków Towarzystwa.
e) W drugim terminie Walne Zgromadzenie może
podejmować uchwały bez względu na liczbę
obecnych. Zawiadomienie o drugim terminie
może być z góry podane w zawiadomieniu
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
f) Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane
nie rzadziej niż raz w roku,
g) Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą
w Walnym Zgromadzeniu osobiście poza
członkami będącymi osobami prawnymi, którzy
uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez

swoich przedstawicieli. Każdy członek
Towarzystwa ma jeden głos.
§ 22
Zarząd Towarzystwa składa się z 5-7 członków
wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym
Przewodniczącego i jego Zastępcy, Sekretarza
i Skarbnika, stanowiących Prezydium oraz członków
Zarządu Towarzystwa.
§ 23
Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa wybiera Walne
Zgromadzenie, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza
i Skarbnika wybierają spośród siebie członkowie
Zarządu.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
b) kierowanie
działalnością
i
zarządzanie
majątkiem Towarzystwa,
c) przyjmowanie
i
skreślanie
członków
Towarzystwa,
d) podejmowanie wszystkich innych czynności
nie
zastrzeżonych
dla
innych
władz
Towarzystwa.
e) podejmowanie uchwał o przyjęciu darowizny,
spadku, zapisu.
§ 25
Zarząd zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż
raz na 2 miesiące, zwoływany przez Przewodniczącego
lub jego Zastępcę.
§ 26
Zebrania Zarządu są zdolne do podejmowania uchwał,
jeżeli o jego terminie i planowanym porządku obrad
zostali powiadomieni wszyscy jego członkowie
co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem, zaś w obradach bierze udział połowa członków Zarządu, w tym
Przewodniczący lub jego Zastępca.
§ 27
Prezydium Zarządu może podejmować uchwały
w bieżących lub nie cierpiących zwłoki sprawach

określonych w §24 z wyjątkiem objętych ust. c) tego
paragrafu.
§ 28
a) Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków,
w tym z Przewodniczącego, jego Zastępcy
i Sekretarza.
b) Komisję Rewizyjną i jej Przewodniczącego
wybiera Walne Zgromadzenie.
c) Zastępcę i Sekretarza wybierają spośród siebie
członkowie Komisji Rewizyjnej.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy
czuwanie nad prawidłowością, celowością
i gospodarnością w działaniach Towarzystwa
oraz kontrola prawidłowego sporządzania
i przechowywania dokumentacji Towarzystwa,
w szczególności dokumentacji finansowej.
b) Komisja Rewizyjna składa corocznie w terminie
do 30 marca sprawozdanie Walnemu
Zgromadzeniu oraz przedstawia wnioski
o udzielenie absolutorium a także przedstawia
oceny, wnioski i postulaty.
a)

§ 30
O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz
Towarzystwa zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności 2/3 członków.
b) Każda władza Towarzystwa może uchwalić swój
regulamin.
a)

1.

2.

§ 31
Majątek Towarzystwa stanowią:
a) nieruchomości, ruchomości, prawa
i fundusze,
b) składki
członkowskie,
dotacje,
darowizny, zapisy i spadki,
c) wpływy
z
własnej
działalności
i ofiarności publicznej,
W
przypadku
powołania
Towarzystwa
do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem
inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste,

3.

że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe,
Majątek
Towarzystwa
może
być
wykorzystywany jedynie na realizację celów
Towarzystwa.

§ 32
Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz i składa
w jego imieniu oświadczenia woli Prezes i jeden
z członków Zarządu.
b) Zobowiązania
majątkowe
w
imieniu
Towarzystwa podpisują Prezes lub v-ce Prezes
i Skarbnik.
a)

V. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE
TOWARZYSTWA
§ 33
Uchwała o zmianie Statutu bądź rozwiązaniu
Towarzystwa wymaga bezwzględnej większości głosów
członków Towarzystwa na Walnym
Zgromadzeniu przy obecności co najmniej połowy
członków Towarzystwa, bądź w drugim terminie
bez względu na ilość obecnych członków na zebraniu.
§ 34
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna ustalić
cel,
na
jaki
przeznaczony zostanie
majątek
likwidowanego Towarzystwa.
§ 35
Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie
w dniu 31 marca 1993 r. i obowiązuje po wpisaniu
Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń.

Konto
14 1160 2202 0000 0000 4843 5368
Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie
00-068 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 5
tel. (48-22) 320 02 90.
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