
 

 

 

S T A T U T  

Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej  

przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie 

TEKST JEDNOLITY 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

 

§ 1  

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przy Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Krośnie" i zwane jest w dalszej treści statutu Towarzystwem. 

§ 2  

Siedzibą organów Towarzystwa jest miasto Krosno. 
 

§ 3  

Towarzystwo swym działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich 

celów Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4  

Towarzystwo może należeć do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym celu działania. 

§ 5  

Towarzystwo używa swego godła, oznak i pieczęci w myśl zasad określonych przez władze 

Towarzystwa. 

§ 6 

Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony. 
 

 

II. Cele i formy działania 
 

§ 7  

Celem Towarzystwa jest działalność na rzecz promocji kontaktów między Polską i Węgrami oraz 

współpracy kulturalnej, naukowej i edukacyjnej pomiędzy Krosnem i partnerami węgierskimi. 

§ 8  

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

a) organizowanie polsko-węgierskich imprez kulturalnych, naukowych i sportowych, 

b) promocję związków kulturowych i historycznych miedzy oboma krajami w publikacjach 

popularno-naukowych, 

c) współdziałanie z organizacjami państwowymi, samorządowymi, fundacjami 



 

 

§ 1 5  

 

i innymi stowarzyszeniami w celu efektywnego wykorzystania zasobów regionalnych i promocji 

kultury polskiej na Węgrzech i węgierskiej w Polsce. 
 

III. Członkowie - prawa i obowiązki 
 

§ 9  

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

§ 1 0  

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba popierająca działalność 

Towarzystwa, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia, uzyskując rekomendację jednego 

członka Zarządu i co najmniej jednego członka zwyczajnego. Przyjęcie w poczet członków 

Towarzystwa następuje w formie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów. 
 

§ 1 1  

Założyciele Towarzystwa stają się członkami Towarzystwa automatycznie po jego zarejestrowaniu. 
 

§ 1 2  

Członkiem wspierającym może być instytucja, organizacja lub osoba fizyczna zarówno w kraju, jak i 

za granicą deklarująca pomoc Towarzystwu w prowadzonej przez nie działalności. Formę i rodzaj 

współpracy członka wspierającego ustala Zarząd Towarzystwa w formie uchwały. 

§ 1 3  

Członek honorowy to każda osoba fizyczna, której godność tą nada Walne Zgromadzenie Członków. 

Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich. Ma prawa członków 

zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Ma obowiązek przestrzegania postanowień 

Statutu i uchwał władz Towarzystwa. 
 

 

§ 1 4  

Członek zwyczajny posiada : 

a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa, 

b) prawo do uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach 

związanych z realizacją celów Towarzystwa, 

c) prawo do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa, 

d) legitymację członkowską i prawo noszenia odznaki zatwierdzonej przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 



 

 

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany: 

a) brać czynny udział w pracach Towarzystwa, 

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa, 

c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami 

Towarzystwa i nie naruszać dyscypliny organizacji, 

d) regularnie płacić składki członkowskie. 
 

 

§ 1 6  
 

Praca członka zwyczajnego na rzecz Towarzystwa jest wykonywana społecznie. W miarę potrzeb 

Towarzystwo może zatrudnić do pracy osobę zrzeszoną lub niezrzeszoną. 
 

§ 1 7  

Ustanie członkostwa w Towarzystwie następuje na podstawie uchwały Zarządu skreślającej z listy 

członków z następujących przyczyn: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

b) nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał Towarzystwa, 

c) braku wkładu twórczego w działalność Towarzystwa, 

d) niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy 

e) śmierci członka. 
 

Od uchwały Zarządu o ustaniu członkostwa przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jej 

doręczenia do Walnego Zgromadzenia Członków. 
 

 

IV. Władze Towarzystwa 
 

§ 1 8  

Władzami Towarzystwa są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd Towarzystwa, 

c) Komisja Rewizyjna. 
 

 

A. Walne Zgromadzenie Członków 
 

§ 1 9  
 

 

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest jego najwyższą władzą. 
 

 

§20 

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołuje Prezes Towarzystwa nie rzadziej niż raz w 

roku. 



 

 

 

Na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek Vi członków Towarzystwa, Prezes 

zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w siedzibie Towarzystwa, chyba że członkowie 

Towarzystwa podejmą uchwałę o odbyciu zgromadzenia w innym miejscu. 
 

§ 2 1  

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 1/2  liczby uprawnionych, z zastrzeżeniem § 22, § 23 i § 24. 
 

§ 2 2  

W przypadku nieobecności ponad 1/2   liczby uprawnionych do głosowania, uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków Towarzystwa nie mogą zostać podjęte, a jeżeli zostały podjęte, to nie mają 

mocy prawnej. W takim przypadku Prezes ustala drugi termin celem podjęcia uchwały. 
 

§ 2 3  

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa podejmuje uchwały w drugim terminie zwykła 

większością głosów bez względu na liczbę obecnych. 
 

 

§ 2 4  

Uchwalę o rozwiązaniu, zmianie statutu, zmianie celów i formy działalności Towarzystwa podejmuje 

Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2  uprawnionych 

do głosowania. W powyższych sprawach nie ma możliwości zastosowania procedury głosowania, o 

której mowa w § 23 
 

 

§ 2 4 a  

W przypadku równego rozłożenia głosów na Walnym Zgromadzeniu Członków decyduje głos prezesa 

Zarządu. 
 

 

 

§ 2 5  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy w szczególności (poza 

przypadkami wymienionymi w innych postanowieniach statutu): 

a) wytyczanie kierunków działania Towarzystwa, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie   sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa i Komisji 

Rewizyjnej, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 

c) udzielania absolutorium Prezesowi, członkom zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej z 

wykonania przez nich obowiązków, 

d) wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, 

e) uchwalenie Statutu Towarzystwa oraz jego ewentualnych zmian, 

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, 

g) zmiana statutu Towarzystwa, 



 

 

 

h) zmiana celów i form działania Towarzystwa, 

i) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

j) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Towarzystwa, 

k) nadawanie godności członka honorowego, 

§ 2 6  

Za doręczenie zawiadomień o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków odpowiada 

Prezes. 

§ 2 7  

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że postanowi 

inaczej: 

B. Zarząd 
 

§ 2 8  

W zarządzie Towarzystwa zasiada co najmniej jeden przedstawiciel PWSZ w Krośnie. Zarząd 

Towarzystwa kieruje działalnością Towarzystwa, prowadzi jego sprawy i reprezentuje Towarzystwo w 

okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i wygasa z 

chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków sprawozdania finansowego za ostatni 

pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Zarząd składa się z co najmniej pięciu 

członków. 
 

 

§ 2 9  

Członek Zarządu jest powoływany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. 

Członek Zarządu Towarzystwa może zostać odwołany przed upływem kadencji na pisemny 

wniosek: 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) 1/2  Członków zwyczajnych z powodu naruszenia zasad niniejszego Statutu, lub działania na 

szkodę Towarzystwa. 

Decyzję o powołaniu i odwołaniu członka zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej Vi uprawnionych do głosowania członków. 
 

Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci i rezygnacji członka Zarządu. 

W takim przypadku Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w terminie 3 miesięcy od dnia 

śmierci lub rezygnacji członka Zarządu podejmuje uchwałę w przedmiocie powołania nowego 

członka Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2  członków Walnego 

Zgromadzenia. 



  

 

 

 

§ 3 0  

W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi Prezes Towarzystwa, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik. Do 

kompetencji Zarządu Towarzystwa należy w szczególności: 

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

c) gospodarowanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Walne 

Zgromadzenie Członków, 

d) przygotowanie założeń programowych, 

e) występowanie do Prezesa z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, 

f) sporządzanie sprawozdań z działalności Towarzystwa, 

g) określenie warunków współpracy z innymi organizacjami, 

h) podejmowanie uchwały o nadaniu członkostwa wspierającego i pozbawieniu członkostwa, 

i) podejmowanie innych spraw nie należących do kompetencji żadnego z organów 

Towarzystwa. 

§ 3 1  

Pracami Zarządu kieruje Prezes lub na jego wniosek Wiceprezes. 
 

§ 3 2  
 

Zebranie Zarządu Towarzystwa zwołuje Prezes: 

a) z inicjatywy własnej, 

b) na wniosek co najmniej czterech Członków Towarzystwa, Zebranie 

Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 
 

§ 3 3  
 

Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej trzech jego członków. 

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu. 

§ 3 4  
 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie łącznie: 

Prezesa z Wiceprezesem lub Prezesa z innym członkiem Zarządu. W razie niemożności 

podejmowania działań przez Prezesa, w jego imieniu działa Wiceprezes. 
 

Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Towarzystwa. 
 

Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nie przekraczające 

zakresu zwykłych czynności Towarzystwa. Jeżeli jednak, przed załatwieniem sprawy nie 

przekraczającej zwykłych czynności Towarzystwa choćby jeden z członków zarządu się sprzeciwi jej 

przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Towarzystwa, wymagana 

jest uprzednia uchwała Zarządu. 



  

 

§ 7  

 

Prezes Towarzystwa reprezentuje je za zewnątrz. 

C.Komisja Rewizyjna 

§ 3 6  

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Towarzystwa, czuwa nad przestrzeganiem jego 

Statutu i odpowiada za swoje prace przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Kadencja Komisji 

Rewizyjnej trwa pięć lat i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenie Członków 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. 

§ 3 7  
 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie. 
 

Członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany przed upływem kadencji na pisemny wniosek 1/2 

Członków zwyczajnych z powodu naruszenia zasad niniejszego Statutu, łub działania na szkodę 

Towarzystwa lub w przypadku niemożności dalszego pełnienia funkcji z uwagi na długotrwałą 

przeszkodę. 

Decyzję o powołaniu i odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zgromadzenie 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2  uprawnionych do głosowania 

członków. 
 

Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa również wskutek śmierci i rezygnacji członka Zarządu. 
 

W takim przypadku Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w terminie 3 miesięcy od dnia 

śmierci lub rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwałę w przedmiocie powołania 

nowego członka Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 

członków Walnego Zgromadzenia. 

§ 3 8  
 

Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa 

bez prawa głosu. 



  

 

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Towarzystwa. 
 

§ 4 0  
 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej 

członków. 
 

§ 4 1  

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przedstawiać raz w roku wnioski ze swej działalności 

Zarządowi Towarzystwa. 

§ 4 2  
 

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków 

Towarzystwa oraz zgłasza wnioski o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. 
 

 

V. Majątek i środki Towarzystwa 
 

§ 4 2  
 

Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji oraz ofiarności 

publicznej. 
 

§ 4 3  
 

Zarządzanie majątkiem i finansami Towarzystwa prowadzi Zarząd Towarzystwa. 
 

 

 

VI. Przepisy końcowe 

§ 4 4  

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Członków Towarzystwa podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej Vi 

członków. 
 

§ 4 5  

Uchwała o likwidacji Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji, osobę likwidującą i termin 

likwidacji. 
 

§ 4 6  

W przypadku likwidacji Towarzystwa o przeznaczeniu jego majątku zdecyduje Walne Zgromadzenie 

Towarzystwa które powoła Komisję Likwidacyjną. 



  

 

§ 9  

  

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy Prawo 

stowarzyszeniach. 

Członkami założycielami Towarzystwa są: 

Janusz Gruchała 

Janusz Kilar 

Andrzej Kołder 

Dariusz Kusz 

Wiesław Nowak 

Krzysztof Pleśniarowicz 

Maria Ruda Kazimierz Sikora 

Łukasz Szmyd  

Franciszek Tereszkiewicz 

Zbigniew Ungeheuer 

Paweł Ungeheuer 

Władysław Witalisz 

Łukasz Wojtyczek 

Jadwiga Zych 


