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ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Płockie Towarzystwo Przyjaciół Teatru, zwane dalej PTPT.

§ 2

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

miasto Płock.

§ 3

PTPT używa pieczątki  z napisem: Płockie Towarzystwo Przyjaciół  Teatru,  09–400 Płock, 

ul. Nowy Rynek 11.

§ 4

PTPT opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania



§ 5

Celem  PTPT  jest  wszechstronne  rozwijanie  kultury  teatralnej  w  regionie  płockim, 

podtrzymywanie tradycji lokalnej wraz z ochroną dorobku sztuki narodowej i powszechnej 

w  zakresie  teatru  i  dziedzin  pokrewnych  oraz  popularyzacja  nowatorskich  rozwiązań 

artystycznych w Polsce i na świecie.

§ 6

PTPT realizuje swoje cele przez:

1. Prezentowanie  wartościowych  pod  względem  artystycznym  zjawisk  teatralnych 

w Polsce i za granicą (recepcja, odczyty, spotkania z ludźmi teatru itp.).

2. Organizowanie, inicjowanie i popieranie wszelkich form teatru w Płocku i okolicy, 

w tym między innymi opieka nad samorodnymi talentami artystycznymi.

3. Wszechstronne  wspieranie  Teatru  Dramatycznego  im.  Jerzego  Szaniawskiego 

w Płocku, obejmujące głównie promowanie działalności programowej, pozyskiwanie 

sponsorów i mecenasów teatru, propagandy wizualnej i anonsów prasowych.

4. Publiczne dyskusje na temat teatru i oglądanych spektakli teatralnych.

5. Organizowanie  zbiorowych  wyjazdów na  przedstawienia  oraz  inicjowanie  działań 

impresaryjnych płockich placówek kultury, w których gestii jest prezentacja spektakli 

zespołów z innych miast i ośrodków. 

6. Upowszechnianie  czasopism,  literatury  i  portali  internetowych  poświęconych 

problematyce sztuki i krytyki teatralnej.

7. Upowszechnianie plastyki, muzyki, literatury i innych dziedzin pokrewnych, w 

tym  nowoczesnych  technik  elektronicznych,  wykorzystywanych  w  realizacjach 

teatralnych.

8. Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami kulturalnymi.

9. Fundowanie  i  przyznawanie  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Teatru  nagrody 

„Srebrnej Maski” za wyróżniającą się działalność teatralną, zgodnie z regulaminem 

przyjętym przez Zarząd.



10. Organizacja  konkursów  wraz  z  fundowaniem  i  przyznawaniem  nagród,  w  trybie 

opisanym w odrębnych regulaminach przyjętych przez Zarząd.

11. Prace badawcze z zakresu historii teatru płockiego.

12. Publikacje materiałów własnych na temat teatru w środkach masowego przekazu.

13. Współpraca z organami władzy i administracji,  samorządem lokalnym, instytucjami 

gospodarczymi,  kulturalnymi i społecznymi oraz innymi organizacjami istniejącymi 

na terenie działania stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Członkiem PTPT,  zwanym dalej  członkiem,  może  być  obywatel  Rzeczypospolitej 

Polskiej powyżej 16 roku życia. 

2. Członka przyjmuje Zarząd.

3. Podstawą przyjęcia jest pisemna deklaracja osoby ubiegającej się o członkostwo.

4. Osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów PTPT, będącym lub nie będącym 

członkami,  Walne  Zgromadzenie  Członków  może  nadać  godność  Członka 

Honorowego.

5. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  prawna  zainteresowana  działalnością 

stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową, 

działając przez swojego przedstawiciela.

§ 8

Członek ma prawo do:

1. Czynnego i biernego wyboru do władz.

2. Zgłaszania wniosków do wszystkich organów i władz.

3. Udziału we wszelkich formach działalności, wynikających z celów stowarzyszenia.



§ 9

Członek zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz.

2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych.

3. Regularnego opłacania składek.

§ 10

Przynależność członka ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie Zarządowi.

2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania 

z opłatą składek za okres 1 roku, pomimo dwukrotnych, pisemnych upomnień.

3. Wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu za działalność na szkodę stowarzyszenia.

4. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. 

5. Śmierci.

§ 11

1. Członek Honorowy, nie będący uprzednio członkiem, ma wszelkie prawa z wyjątkiem 

czynnego i biernego wyboru do władz.

2. Obowiązki Członka Honorowego są tożsame z obowiązkami członka, poza płaceniem 

składek.

§ 12

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej pisemnej rezygnacji, złożonej Zarządowi przez Członka Honorowego.

2. Pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Śmierci.

§ 13

Członek  wspierający  ma  wszelkie  prawa  członkowskie  z  wyjątkiem czynnego  i  biernego 

wyboru do władz.

§ 14



Obowiązki członka wspierającego wynikają z deklaracji finansowania działań stowarzyszenia

§ 15

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej pisemnej rezygnacji, złożonej Zarządowi przez przedstawiciela członka 

wspierającego.

2. Pozbawienia członkostwa wspierającego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 16

1. Od  uchwały  Zarządu  lub  Sądu  Koleżeńskiego  o  skreśleniu  lub  wykluczeniu 

przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w 

terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

2. Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków podtrzymujące postanowienie o skreśleniu 

lub wykluczeniu ze stowarzyszenia, a także o pozbawieniu członkostwa honorowego, 

są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

ROZDZIAŁ IV

Organy i władze

§ 17

Organami stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

4. Sąd Koleżeński.

§ 18

Kadencja wszystkich organów trwa 4 lata.

§ 19



W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz, władzom tym przysługuje prawo 

kooptacji,  jednakże  liczba  członków  dokooptowanych  nie  może  przekraczać  1/3  liczby 

członków pochodzących z wyboru.

§ 20

1. Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Członków  odbywa  się  raz  w  roku  w  trybie 

sprawozdawczym i raz na cztery lata w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej.

2. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza, budżetu i 

wysokości składek członkowskich.

3. Zatwierdzanie bilansu.

4. Rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu,  Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

7. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się stowarzyszenia.

9. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu o wykluczenie członka.

10. Rozpatrywanie  odwołań  od uchwał  Sądu Koleżeńskiego podjętych  w następstwie 

rozpatrzenia sporu pomiędzy członkami, na tle ich działalności w stowarzyszeniu.

11. Nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego.

12. Ustalanie wysokość składki członkowskiej. 



13. Podejmowanie  innych  uchwał,  wymagających  decyzji  Walnego  Zgromadzenia 

Członków.

§ 22

Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Członków  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy 

obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, albo 

w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, ale nie mniejszej niż 25% członków 

zgromadzenia.

§ 23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków powiadamia Zarząd 

co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia.

§ 24

Nadzwyczajny Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane:

1. Z inicjatywy Zarządu.

2. Komisji Rewizyjnej.

3. Na wniosek połowy liczby członków.

§ 25

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Członków zwoływane  jest  przez  Zarząd  w  terminie 

6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 26

Prezes wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym i wchodzi 

w skład Zarządu.

§ 27

1. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków w 

liczbie 6.



2. Zarząd wybiera spośród siebie: dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i dwóch 

członków Zarządu

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie PTPT na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie  działalnością  stowarzyszenia,  zgodnie  z  postanowieniami  statutu i 

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami, realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia 

Członków o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego.

4. Skreślanie z listy członków za niepłacenie składek oraz za działalność na szkodę 

stowarzyszenia lub za postępowanie przynoszące ujmę stowarzyszeniu.

5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.

§ 29

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości 

głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał.

§ 30

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

przewodniczącego i sekretarza.

§ 31

1. Komisja  Rewizyjna  jest  powołana do prowadzenia  raz w roku kontroli  finansowej 

działalności stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Komisja  Rewizyjna  ma  prawo  do  występowania  do  Zarządu  z  wnioskami, 

wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień.



3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym.

§ 32

1. Sąd  Koleżeński  liczy  trzech  członków,  którzy  wybierają  spośród  siebie 

przewodniczącego i sekretarza.

2. Sąd  Koleżeński  rozstrzyga  spory,  wynikające  pomiędzy  członkami  na  tle  ich 

działalności w PTPT.

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu Sąd Koleżeński 

może ukarać członka upomnieniem, naganą lub w ostateczności skreśleniem z listy 

członków.

5. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.

6.  Od  uchwał  Sądu Koleżeńskiego  przysługuje  odwołanie  do  Walnego  Zgromadzenia 

Członków.

ROZDZIAŁ V

Majątek

§ 33

Majątek PTPT stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34

Na fundusze składają się:

1. Składki członkowskie.

2. Dotacje, subwencje, darowizny i granty.

3. Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej (zapis warunkowy).

§ 35

Do reprezentacji PTPT na zewnątrz upoważniony jest Zarząd, a do zaciągania zobowiązań 

majątkowych Prezes wraz ze Skarbnikiem lub Sekretarzem.

§ 36



Stowarzyszenie  nie  może  udzielać  pożyczek  lub  zabezpieczać  zobowiązań  własnym 

majątkiem w stosunku do swoich członków i pracowników lub osób im bliskich.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie PTPT

§ 37

Uchwałę  w  sprawie  zmiany  statutu  PTPT  może  podjąć  jedynie  Walne  Zgromadzenie 

Członków 50% głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 38

Uchwałę w sprawie zmiany rozwiązania PTPT może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie 

Członków większością  2/3  głosów przy  obecności  co  najmniej  połowy uprawnionych  do 

głosowania.

§ 39

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu PTPT Walne Zgromadzenie Członków decyduje o 

przeznaczeniu majątku PTPT i powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 40

Traci moc dotychczasowy Statut PTPT uchwalony w 1968 roku.


