
STATUT
STOWARZYSZENIA

„BG Flash”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie  „BG  Flash”  podlega  wpisowi  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego   
i posiada osobowość prawną.

§2

1. Stowarzyszenia „BG Flash” działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U, z 2001r. Nr 79, poz.
855 z późniejszymi zmianami,

b) niniejszego statutu.

§3

1. Siedzibą stowarzyszenia BG Flash jest miasto Bogatynia.

2. Terenem działania stowarzyszenia BG Flash jest:



a) obszar Rzeczpospolitej Polskiej,

b) do realizacji projektów dopuszcza się też działania poza granicami RP.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków oraz osób trzecich.

§5

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności polegającej na:

1. tworzeniu, popularyzacji oraz upowszechnianiu fotografii jako dziedziny sztuki w
szerokim tego słowa znaczeniu, 

2. popularyzacji wiedzy o fotografii,

3. rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych do
twórczych działań w zakresie fotografii,

4. edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę,

5. rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań fotografią,

6. pozyskiwaniu środków materialnych na działalność statutową,

7. inicjowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym,

8. archiwizacja materiałów fotograficznych.

§6

I. Założone przez siebie  cele  Stowarzyszenie  „BG Flash” realizuje  poprzez prowadzenie
działalności  społecznie  użytecznej  w  sferze  publicznej  w  zakresie:  kultury,  sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej a
w szczególności poprzez:

1. współpracę  z  samorządem  terytorialnym,  szkołami,  instytucjami  kultury,  organizacjami
społecznymi oraz innymi stowarzyszeniami,

2. integrację środowiska fotograficznego na terenie działania, 

3. inspirowanie i organizowanie spotkań, wystaw, plenerów itp.,



4. pozyskiwanie do współpracy osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy,

5. promocję talentów,

6. promocję wizerunku miasta i Gminy Bogatynia oraz regionu.

II. Podstawową  formą  działania  Stowarzyszenia  „BG  Flash”  są  prezentacje,  promocje
twórczości fotograficznej, organizację warsztatów i wystaw fotograficznych, konkursów i
spotkań  autorskich,  realizacja  projektów  fotograficznych  jak  również  tworzenie
warunków sprzyjających  realizacji  twórczości  fotograficznej,  dokształcenie  w zakresie
techniki, technologii, estetyki i historii fotografii, upowszechnianie fotografii, jej walorów
artystycznych,  poznawczych  i  kulturotwórczych  i  branie  czynnego  udziału  w
upowszechnianiu  fotografii  jako  sztuki  w  ramach  przedsięwzięć  kulturalnych  i
społecznych organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami.

Rozdział III

Zasady nabywania członkostwa w Stowarzyszeniu

§7

Członkowie Stowarzyszenia „BG Flash” dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§8

1. Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być  osoba,  która  spełni  łącznie  poniższe
wymagania:

a) posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) nie jest pozbawiona praw publicznych,

c) złoży pisemną deklarację członkowską,

d) zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.



2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba małoletnia, poniżej 16 roku życia, za zgodą
przedstawicieli  ustawowych,  bez  prawa  udziału  w  głosowaniu  na  Walnych  Zebraniach
członków  oraz  bez  korzystania  z  czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego  do  władz
Stowarzyszenia. Małoletni powyżej 16 roku życia nabywa w/w prawa.

§9

1. Członkiem wspierającym może  być  osoba fizyczna  lub prawna,  która  wspiera  działalność
Stowarzyszenia.

2. Członka wspierającego przyjmuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie podjętej
przez Zarząd decyzji. 

§10

1. Członkiem  honorowym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna  szczególnie  zasłużona  w
realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie, na wniosek Zarządu lub
na wniosek 5 członków zwyczajnych za zgodą Zarządu. 

3. Członek honorowy nie opłaca składek.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§11

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem zapisów §8 ust.2

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

c) korzystać  z  pomocy  i  mienia  Stowarzyszenia  zgodnie  z  zasadami  określonymi  przez
Zarząd Stowarzyszenia,

d) nosić odznaki Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma prawo:

a) brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w
zjazdach oraz spotkaniach władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszać wnioski.



3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

a) przestrzeganie  Statutu  oraz  realizacja  postanowień  i  uchwał  podjętych  przez  władze
Stowarzyszenia,

b) aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,

c) systematyczne i terminowe opłacanie składek,

d) dbanie o mienie materialne Stowarzyszenia,

e) uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu członków.

Rozdział V

Utrata członkostwa i jej przesłanki

§13

1. Utrata członkostwa następuje  w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia,

b) zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesięcy, po uprzednim
dwukrotnym upomnieniu,

c) pozbawieniu praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

d) śmierci członka (z mocy prawa),

e) likwidacji osoby prawnej – będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenie,

f) rażących zaniedbań w realizacji obowiązków wynikających ze Statutu Stowarzyszenia.

2. O utracie  członkostwa w przypadkach,  o których mowa powyżej  w §13 ust.1 lit  a,  b i  c
decyduje Zarząd Stowarzyszenia, a w przypadku lit. f, decyduje Walne Zebranie na wniosek
Zarządu lub 5 członków w formie uchwały.

3. Utrata członkostwa następuje poprzez wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia.



4. Osobom skreślonym z listy  członków przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do
Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Władze Stowarzyszenia oraz tryb ich wyboru

§14

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna.

§15

1. Wybór władz następuje w drodze jawnego lub tajnego głosowania.

2. Forma głosowania uzależniona jest od uchwały Walnego Zebrania.

§16

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie

§17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może przybierać formę zebrania:

a) zwyczajnego,

b) zwyczajnego wyborczego,

c) nadzwyczajnego.

3. Walne zebranie zwyczajne zwoływane jest przez zarząd co najmniej raz w roku.



4. Zwyczajne  Walne  Zebranie  Wyborcze  zwoływane  jest  przez  Zarząd  Stowarzyszenia  na
tydzień przed upływem kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej – raz na 3 lata.

5. Walne Zebranie Nadzwyczajne Zwoływane jest przez Zarząd:

a) z jego własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek  co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

6. Termin,  miejsce  oraz  porządek  obrad  Walnego  Zebrania  należy  podać  do  wiadomości
członków co najmniej 14 dni przed datą wyznaczenia obrad.

7. Walne  Zebranie  Nadzwyczajne  powinno  odbyć  się  najpóźniej  30  dni  od  daty  złożenia
wniosku o jego zwołanie.

8. Obrady Walnego Zebrania  Nadzwyczajnego  prowadzone  są  tylko  i  wyłącznie  w zakresie
spraw, do rozpatrzenia których zostało ono zwołane.

Zarząd Stowarzyszenia

§18

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem:

a) wykonawczym zgodnie z §22 pkt 4 i 5 niniejszego Statutu,

b) działającym w imieniu Stowarzyszenia zgodnie z §22 pkt 3 niniejszego Statutu,

c) reprezentującym Stowarzyszenia  na  zewnątrz  zgodnie  z  §22 pkt  3  niniejszego
Statutu.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób. 

3. Zarząd  wybiera  ze  swojego  składu  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą  większością  głosów,
Prezesa Zarządu, Wice Prezesa i Skarbnika. 

4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się co najmniej raz na kwartał w pełnym składzie.

5. Za wykonaną przez siebie pracę Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem
członków Stowarzyszenia.

6. Funkcje wyszczególnione w ramach Zarządu Stowarzyszenia nie podlegają łączeniu.



Komisja rewizyjna

§19

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób:

a) przewodniczącego,

b) wiceprzewodniczącego,

c) członka.

2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej dokonywany jest przez analogię do §18 pkt 3, 4 i 5.

3. Członkowie składu Komisji Rewizyjnej wybierani są na Walnym Zebraniu spośród członków
Stowarzyszenia.

4. Funkcje wyszczególnione w pkt 1 nie podlegają łączeniu.

5. W  razie  gdy  skład  władz  Stowarzyszenia  ulega  zmianie  w  czasie  trwania  kadencji,
uzupełnienie  ich  składu  może  nastąpić  w  drodze  kooptacji,  której  dokonują  pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu.

Rozdział VII

Kompetencje władz Stowarzyszenia

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. podejmowanie  uchwał  będących  formalnym  potwierdzeniem  sprawowania  określonych
funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia przez powołane osoby - §18 pkt 3,

2. uchwalanie:

a) Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

b) rocznego budżetu Stowarzyszenia,

c) wysokości składek członkowskich;

3. ustalanie kierunku działalności na okres kadencji lub okresy jednoroczne,

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

5. udzielanie absolutorium zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,



6. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Wyborczym,

7. rozpatrywanie wniosków wniesionych na Walne Zebranie,

8. nadawanie i pozbawianie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia,

9. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabywania lub zbywania nieruchomości,

10. podejmowanie  uchwał  w sprawach dotyczących  nabywania  praw i  zaciągania  zobowiązań
majątkowych  w  imieniu  Stowarzyszenia  o  wartości  powyżej  50%  rocznego  budżetu
Stowarzyszenia,  

11. podejmowanie uchwał w innych nie wymienionych wyżej sprawach.

§22

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. kierowanie  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia,  zgodnie  z  postanowieniami

statutowymi oraz podjętymi uchwałami i rozporządzeniami,

2. kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

4. podejmowanie oraz wykonywanie rozporządzeń w sprawach dotyczących nabywania praw i

zaciąganie  zobowiązań majątkowych   w imieniu  Stowarzyszenia  o wartości  mniejszej  lub

równej 50% rocznego budżetu Stowarzyszenia,

5. wykonywanie Uchwał podjętych na Walnym Zebraniu,

6. zawieranie umów i udzielanie pełnomocnictwa,

7. opracowanie planu działania Stowarzyszenia, 

8. planowanie budżetu Stowarzyszenia, 

9. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

10. okresowa ocena działalności,

11. tworzenia  sekcji  i  zespołów  problemowych,  współpraca  z  terenowymi  oddziałami

administracji państwowej, samorządem terytorialnym oraz innymi organizacjami. 

12. Zwoływanie Walnych Zebrań Nadzwyczajnych na zasadach określonych w §17 pkt 5, 7 i 8.



§23

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie  co  najmniej  raz  w  roku  całokształtu  działań  Stowarzyszenia  ze
szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo finansowej,

2. przedstawianie  raportów  pokontrolnych  wynikających  z  działalności  statutowej  i
finansowej  Stowarzyszenia  na  Walnym  Zebraniu,  co  najmniej  raz  w  roku  –  po
zakończeniu roku kalendarzowego, 

3. inicjowanie  Nadzwyczajnych Walnych Zebrań w trybie §17 pkt 5 lit b,
4. wnioskowanie za lub przeciw wotum zaufania dla Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Ważność uchwał i rozporządzeń

§24

1. Uchwały podejmowane są na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.

2. Prawomocność uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest zachowana:

a) w pierwszym terminie przy obecności 50% liczby członków,

b) w drugim terminie, bez względu na ilość osób.

3. Podejmowanie uchwał oraz rozporządzeń następuje poprzez głosowanie jawne.

Rozdział IX

Majątek stowarzyszenia

§25

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1. składek członkowskich,

2. świadczeń członków wspierających,

3. wpływów z prowadzonej działalności statutowej,

4. darowizn i dotacji,

5. zapisów i spadków,



6. ofiarności publicznej,

7. innych wpływów.

§26

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z §21 pkt 9 i 10 
oraz §22 pkt 4 i 5.

§27

Oświadczenia woli  w imieniu Stowarzyszenia  składa dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub
Wiceprezes.

§28

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§29

W przypadku  likwidacji  Stowarzyszenia  jego  majątek  przeznaczony zostanie  na  cel  określony w
uchwale Walnego Zebrania członków o likwidacji Stowarzyszenia.

Rozdział X

Zmiana oraz rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.

§30

Uchwały dotyczące zmian Statutu Stowarzyszenia podejmowane są na Walnym Zebraniu jego 
członków większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do 
głosowania.

§31

Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowana jest przez co najmniej ¾ ogólnej liczby jego
członków uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu w formie uchwały.

§32

1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami są członkowie jego Zarządu.

2. Likwidatorzy zawiadamiają sąd o wszczęciu likwidacji podając nazwiska, imiona oraz adresy
zamieszkania członków Zarządu.



3. Po  zakończeniu  likwidacji,  likwidatorzy  składają  do  sądu  wniosek  o  wykreślenie
Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.


