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Stowarzyszenie pn. 
Stowarzyszenie Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie 

STATUT 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie zwane dalej 

"Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu 

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających dobremu wizerunkowi  

Muzeum Narodowego w Warszawie, upowszechnianie kultury i sztuki, a także przyczynianie się 

do rozwijania działań edukacyjnych w zakresie szeroko pojętej kultury i sztuki. 

 

§2 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r (Prawo o Stowarzyszeniach 

Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. nr 1118 z pózn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej 

”Statutem”. 

 

§3 
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 

§4 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu  

działania. 
2. Dla realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować współpracę z 

różnymi organizacjami w kraju i za granicą. 

 

§5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może do prowadzenia 

swych spraw zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację niektórych  

zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. 

 

§6 
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

 

Rozdział II 
CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§7 
1. Stowarzyszenie ma charakter edukacyjny i naukowy. 

2. Cele Stowarzyszenia: 

1) Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych jego 

działalnością, 

2) Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia oraz inne osoby 

zainteresowane jego działalnością poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 

3) Umożliwienie członkom Stowarzyszenia poznania i doświadczania Muzeum w sposób wyjątkowy, w tym 

poprzez: prestiżowe spotkania z kuratorami, konserwatorami, dyrekcją, a także najważniejszymi gośćmi 

Muzeum, organizację wykładów, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, realizację 
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projektów kulturalnych, edukacyjnych oraz inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych 

wspierających cele Stowarzyszenia, 

4) Promocja edukacji przez sztukę i aktywne uczestnictwo w kulturze, 

5) Działania edukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, a także osób niepełnosprawnych oraz osób 

zagrożonych wykluczeniem, 

6) Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, 

7) Promocja integracji europejskiej poprzez kulturę oraz promowanie nowatorskich przedsięwzięć w 

dziedzinie kultury i sztuki. 

 

§8 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1) Skupianie wokół Muzeum grona oddanych przyjaciół, 

2) Działania na rzecz rozwoju Muzeum Narodowego w Warszawie, 

3) Prowadzenie warsztatów, kursów, konferencji, seminariów, 

4) Tworzenie projektów kulturalnych, 

5) Tworzenie projektów edukacyjnych, 

6) Organizowanie wykładów, seminariów i sympozjów dla członków Stowarzyszenia, 

7) Inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych wspierających cele Stowarzyszenia, 

8) Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w zakresie 

muzealnictwa, kultury i sztuki, 

9) Wszechstronne rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań budujących dobry wizerunek 

Stowarzyszenia i Muzeum Narodowego w Warszawie, 

10) Wolontariat na rzecz Stowarzyszenia i Muzeum, 

11) Formułowanie wniosków w sprawie doskonalenia muzealnych programów edukacyjnych, 

 

§9 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych 

przepisach.  

2. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego 

wynikającej z Statutu. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność 

gospodarczą w przedmiocie:  

a) drukowanie gazet, 

b) pozostałe drukowanie, 

c) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 

d) działalność związana z projekcją filmów, 

e) działalność organizatorów turystyki, 

f) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

g) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 

 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§10 
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

 

§11 
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy, niezależnie od 

narodowości i miejsca stałego zamieszkania, które: 

a) wypełniły deklarację członkowską, 

 

b) prowadzą prace wolontaryjne na rzecz Stowarzyszenia, 

c) wspierają finansowo Stowarzyszenie, zgodnie z uchwałą Zarządu ustalającą wysokość składek. 
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2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą jednomyślnie w 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 

3. Członkowie zwyczajni mają prawo biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. 

 

§12 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne lub prawne, które: 

a) wypełniły deklarację członkowską, 

b) wspierają finansowo Stowarzyszenie, zgodnie z uchwałą Zarządu ustalającą wysokość składek,  

c) przyjmują cele Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia bądź 

we współpracy z nim, udzielając Stowarzyszeniu pomocy organizacyjnej lub innej. 
2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który 

podejmuje uchwałę w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów przy 

obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.  
3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swego  

przedstawiciela. 

4. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem  

doradczym. 

 

§13 

1. Osobie szczególnie zasłużonej dla idei Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków nadaje godność 

członka honorowego zwykłą większością głosów. 

2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia a w 

szczególności: 

a) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia oraz 

występować na Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, 

b) posiadać legitymację członka honorowego Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, 

c) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, jeżeli  

jest ona zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia. 
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§14 
Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

b) uczestniczyć we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia, 
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

 

§15 
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do: 

a) postępowania zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia, 

b) aktywnego uczestnictwa w działaniach służących realizacji celów Stowarzyszenia, 
c) opłacania składek członkowskich, 
d) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

§16 
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać 

udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie 

zwyczajni. 

 

§17 

1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu 

oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

§18 
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek: 
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a) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 
b) wykluczenia członka na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie naruszenia 

obowiązków wynikających z §15 Statutu bądź utraty przez członka praw publicznych, 
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną, 

d) śmierci członka. 
2. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków 

Zarządu przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 
3. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia 

Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§19 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym. 

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. 

 

§20 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być 

zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§21 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd, raz na rok. 

2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków Zarząd podaje do wiadomości Członków na 14 dni wcześniej poprzez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej Stowarzyszenia oraz powiadomienie każdego Członka drogą listowną lub e-malowa. 

3. Walne Zgromadzenie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co 

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

4. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. 

6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu 

Członków. 

7. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający i 

honorowi. 

 

§22 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia. 

2. Wybieranie i odwoływanie prezesa i członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. 

3. Przeprowadzanie wyborów uzupełniających. 

4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu. 

5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu. 

6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 

 

§23 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie w uzasadnionych  

przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na 

żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 10% członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 21 dni. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostaje zwołane. 

 

§24 
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1. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 

trzech lat spośród członków Stowarzyszenia. 

2. Przed upływem kadencji Zarządu, Walne Zgromadzenie Członków zwraca się do Dyrekcji Muzeum 

Narodowego i Rady Powierniczej Muzeum z możliwością wskazania po jednym kandydacie na członków 

Zarządu spośród członków Stowarzyszenia. 

3. Zarządem kieruje prezes wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków. 

4. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

5. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami Członków. 

6. Osoba zatrudniona przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracę nie może pełnić funkcji 

członka Zarządu. 

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

8. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów. 

9. Członkowie Zarządu nie mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać wynagrodzenia zgodnie z 

art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z 

późn.zm). 

10. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Walne Zgromadzenie 

Członków dokonuje wyborów uzupełniających. 

 

§25 
1. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw bieżących Stowarzyszenia, w tym 

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

b) uchwalanie planów i sprawozdań z działalności programowej i finansowej 

Stowarzyszenia, zgodnie z kierunkami działalności uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie 

Członków, 

c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

e) uchwalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich, 

f) gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań 

Stowarzyszenia, 

g) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu  

współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka 

współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia, 

h) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających 

Stowarzyszenie.  

 

§26 

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

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes. 

3. Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności połowy składu osobowego i zapadają 

zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. 

 

§27 

1. Komisja Rewizyjna zwana dalej „Komisją” powołana jest do: 

a) nadzorowania całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia, oraz jej 

zgodności z obowiązującym prawem, Statutem Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zgromadzenia 

Członków, 

b) przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli, żądania wyjaśnień i 

usunięcia nieprawidłowości, 

c) przedstawiania raz w roku sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu 

Członków. 

d) wnioskowania o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. 
2. Komisja składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres trzech lat 

spośród członków Stowarzyszenia. 
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3. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. Wybór przewodniczącego powinien być 

dokonany na posiedzeniu Komisji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od wyborów członków Komisji 

przez Walne Zgromadzenie Członków.   

4. Przed upływem kadencji Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie Członków zwraca się do na przemian (tj. 

rotacyjnie) albo do Dyrekcji Muzeum Narodowego albo do Rady Powierniczej Muzeum  z możliwością 

wskazania kandydata na członka Komisji Rewizyjnej spośród członków Stowarzyszenia. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej wymagają dla swej ważności obecności wszystkich członków i zapadają zwykłą 

większością głosów. 

6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków w trakcie trwania kadencji Walne Zgromadzenie Członków 

dokonuje wyborów uzupełniających. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów, 

d) nie mogą z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej otrzymywać wynagrodzenia 

zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 

poz. 104 z późn.zm.). 

8. Komisja Rewizyjna może powołać rzeczoznawców spoza swego grona. 

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

 

Rozdział V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

 

§28 
1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z: 

a) składek członkowskich, 

b) darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, 

c) dochodów z działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona przez Stowarzyszenie, 

d) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, 

e) ofiarności publicznej. 

2. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. 

 

§29 

1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.  

2. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód przeznaczony będzie na jego cele statutowe, tj. na cele 

działalności pożytku publicznego. 

 

§30 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 

września 1997 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. Nr 330 z pózn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i 

wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności 

gospodarczej. 

 

§31 

1. Z majątku Stowarzyszenia nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczać nim zobowiązań jego członków, 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 

Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami  

bliskimi". 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich. 
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3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,  

w których uczestniczą jego członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie. 

 

§32 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest 

prezes zarządu wraz z członkiem zarządu działający łącznie lub trzech członków zarządu działający łącznie. 

 

Rozdział VI 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§33 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 

Członków większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych 

do głosowania w pierwszym terminie, w drugim bez względu na liczbę obecnych. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 

 

 

 

Warszawa, dnia _______________________ 

 

 


