
REGULAMIN 

TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA 

 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, zwane dalej TUMW, jest 
stowarzyszeniem zwykłym i prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego 
Regulaminu. 

2. TUMW jest zawiązane na czas nieoznaczony. 
3. Siedzibą TUMW, w rozumieniu art. 40 ust. 2 ustawy, jest miasto Wrocław. 
4. Obszarem działalności TUMW jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności miasto Wrocław i jego aglomeracja, z możliwością realizacji celów 
określonych w Regulaminie również poza granicami Polski. 

 
Rozdział II 

Cele i sposoby działalności 
 

§ 2 
 

1. Celami działalności TUMW jest wprowadzanie i inicjowanie nowych rozwiązań, oraz 
podnoszenie jakości i ulepszanie funkcjonujących rozwiązań głównie w następujących 
obszarach:   

1) estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznej; 
2) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, w tym architektury i urbanistyki; 
3) polityka tożsamości miasta Wrocławia; 
4) komunikacja zbiorowa i indywidualna; 

- biorąc w szczególności pod uwagę dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska. 
2. Sposobami realizacji celów działalności TUMW są w szczególności: 

1) współpraca z administracją publiczną, sektorem gospodarczym oraz innymi 
podmiotami i organizacjami, krajowymi i międzynarodowymi; 

2) organizacja prelekcji, spotkań, konferencji i debat publicznych; 
3) inicjowanie, promowanie i realizacja przedsięwzięć mających służyć celom 

TUMW; 
4) zachęcanie społeczeństwa do aktywnego udziału w kształtowaniu dalszego i 

bliższego otoczenia; 
5) opracowywanie i opiniowanie strategii, studiów, planów, programów, 

koncepcji, projektów i decyzji urbanistycznych, inwestycyjnych, 
transportowych, infrastrukturalnych i społecznych; 

6) opiniowanie ustaw i rozporządzeń i ich projektów, oraz aktów prawa 
miejscowego i ich projektów; 

7) przedstawianie w mediach opinii i stanowisk TUMW; 
8) poszukiwanie, gromadzenie i udostępnianie dokumentów i opracowań  

związanych z celami działalności TUMW;  
9) prowadzenie witryny internetowej. 
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Rozdział III 
Członkostwo 

 
§ 3 

 
Członkiem TUMW może zostać każda osoba fizyczna, która: 

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa, niezależnie od 
miasta i kraju zamieszkania; 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) nie została skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 
 

§ 4 
 

1. Spośród grona wszystkich członków TUMW wyróżnia się trzy grupy: 
1) członków zwyczajnych; 
2) członków honorowych; 
3) członków wspierających. 

2. Członkiem zwyczajnym TUMW może zostać osoba, która: 
1) złożyła na piśmie deklarację członkowską TUMW; 
2) otrzymała na piśmie rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych 

TUMW. 
3. Członkiem honorowym TUMW może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji 

celów działalności TUMW. 
4. Członkiem wspierającym TUMW może zostać osoba, która: 

1) złożyła na piśmie deklarację członkowską TUMW, w tym zadeklarowała 
poparcie dla celów TUMW i wspieranie jego działalności, przy czym członek 
wspierający może zmieniać treść swej deklaracji, w porozumieniu z Zarządem 
TUMW; 

2) otrzymała na piśmie rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych  
TUMW 

5. Członkiem wspierającym TUMW jest każdy nowy członek TUMW, z możliwością 
przejścia do grupy członków zwyczajnych po sześciu miesiącach od przyjęcia w 
poczet członków TUMW, w uzgodnieniu z Zarządem TUMW.  

6. Członkiem zwyczajnym może zostać członek wspierający, w uzgodnieniu z Zarządem 
TUMW.  

7. Członkiem wspierającym może zostać członek zwyczajny, z przekazaniem na piśmie 
takiej deklaracji do Zarządu TUMW. 

8. Lista członków TUMW prowadzona przez Zarząd TUMW jest jawna dla wszystkich 
członków TUMW. 

 
§ 5 

 
1. Każdy członek ma prawo: 

1) uczestniczyć i zabierać głos na Walnym Zebraniu TUMW; 
2) zgłaszać inicjatywy do Zarządu TUMW i na Walnym Zebraniu TUMW; 
3) współtworzyć dokumenty i opinie wyrażające pogląd TUMW w sprawach 

związanych z celami działalności TUMW; 
4) oczekiwać pomocy ze strony TUMW i korzystać z niej przy realizacji spraw 

związanych z celami działalności TUMW; 
5) wglądu do dokumentów i opracowań TUMW.   

2. Członek zwyczajny ma dodatkowo prawo:
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1) wybierać i być wybieranym do Zarządu TUMW; 
2) głosować na Walnym Zebraniu TUMW. 

 
§ 6 

 
1. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i innych uchwał organów 
TUMW;  

2) uczestniczyć i głosować podczas Walnych Zebrań TUMW; 
3) brać czynny udział w działalności TUMW, w tym należeć i aktywnie 

uczestniczyć w pracach co najmniej jednego pionu organizacyjnego TUMW; 
4) sumiennie wykonywać powierzone mu funkcje i zadania; 
5) terminowo opłacać składki członkowskie. 

2. Członek honorowy samodzielnie i dowolnie kształtuje swoje obowiązki wobec TUMW, 
z zastrzeżeniem służenia pomocą Zarządowi TUMW w sprawach wymagających 
konsultacji. 

3. Członek wspierający kształtuje swoje obowiązki wobec TUMW zgodnie z treścią 
deklaracji członkowskiej. 

 
§ 7 

 
1. Członkostwo w TUMW ustaje wskutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa przekazanej na piśmie do Zarządu 
TUMW lub podczas Walnego Zebrania TUMW, z dniem jej złożenia; 

2) podjęcia przez Walne Zebranie TUMW uchwały w sprawie stwierdzenia 
działania przez członka na szkodę TUMW; 

3) podjęcia przez Walne Zebranie TUMW uchwały w sprawie stwierdzenia 
uporczywego naruszania obowiązków przez członka zwyczajnego;  

4) podjęcia przez Walne Zebranie TUMW uchwały w sprawie stwierdzenia 
długotrwałego zaprzestania wspierania TUMW przez członka wspierającego 
lub sprzeniewierzenia się przez członka honorowego celom działalności 
TUMW; 

5) zaniechania przez okres co najmniej 12 miesięcy opłacania składek 
członkowskich; 

6) niespełniania wymogów określonych w § 3. 
2. Utratę członkostwa w TUMW uwzględnia się na liście członków TUMW. 

 
Rozdział IV 

Struktura organizacyjna 
 

§ 8 
 

Władzami TUMW są Walne Zebranie TUMW oraz Zarząd TUMW. 
 

§ 9 
 

1. Walne Zebranie TUMW mogą zwołać Zarząd TUMW albo co najmniej 1/4 członków 
zwyczajnych TUMW, o czym informują Zarząd TUMW. 

2. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zebranie TUMW co najmniej raz na kwartał. 
3. Zarząd TUMW informuje członków o terminie i miejscu Walnego Zebrania TUMW  

drogą elektroniczną, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
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§ 10 
 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania TUMW należy podejmowanie uchwał w 
sprawach: 

1) uchwalenia nowego Regulaminu lub zmian w obowiązującym Regulaminie; 
2) uchwalenia innych dokumentów wewnętrznych; 
3) wyboru i odwołania członków Zarządu TUMW, w tym Prezesa TUMW, 

Wiceprezesa Zarządu TUMW i Sekretarza Zarządu TUMW;  
4) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu; 
5) przyjęcia i wykreślenia członków;  
6) rozwiązania TUMW; 
7) zasad opłacania składek członkowskich; 
8) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zebrania TUMW. 

2. Uchwały Walnego Zebrania TUMW podejmowane są na piśmie zwykłą większością 
głosów, w trybie jawnym, oraz w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania członków TUMW. 

3. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 podejmowane są większością 
2/3 uprawnionych do głosowania członków TUMW. 

4. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 podejmowane są w trybie 
tajnym. 

5. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 podejmowane są większością 
2/3 uprawnionych do głosowania członków TUMW i w trybie tajnym. 

6. Walne Zebranie TUMW może podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie tajnym. 
7. W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków 

TUMW, Zarząd TUMW zwołuje kolejne Walne Zebranie TUMW, które odbędzie się nie 
wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni po poprzednim. Przy tak zwołanym 
Walnym Zebraniu TUMW do podjęcia uchwały wystarczająca jest obecność 1/4 
uprawnionych do głosowania członków TUMW, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6. 

8. Walnemu Zebraniu TUMW przewodniczy Prezes TUMW lub inny członek zwyczajny 
TUMW przez niego wskazany.  

9. Porządek obrad ustala Przewodniczący Walnego Zebrania TUMW. Zmiany mogą być 
wprowadzane przez Walne Zebranie TUMW, na wniosek co najmniej dwóch członków 
zwyczajnych. 

 
§ 11 

 
1. Zarząd TUMW kieruje działalnością TUMW między Walnymi Zebraniami TUMW. 
2. Zarząd TUMW składa się z pięciu członków zwyczajnych. 
3. Do kompetencji Zarządu TUMW należy podejmowanie wszelkich spraw nie 

zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania TUMW. 
4. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w trybie jawnym, przy udziale 

co najmniej trzech członków Zarządu TUMW. 
5. Działania, w tym decyzje Zarządu TUMW podlegają udokumentowaniu w formie 

pisemnej lub utrwaleniu w inny sposób, pozwalający na szybki i swobodny dostęp  
przez członków TUMW. 

6. Zarząd TUMW składa sprawozdania na piśmie ze swojej działalności na każdym 
Walnym Zebraniu TUMW. 

7. Kadencja Zarządu TUMW trwa 3 lata. 
8. Regulamin organizacyjny Zarządu TUMW, o ile został sporządzony, podlega 

zatwierdzeniu przez Walne Zebranie TUMW. Regulamin określa w szczególności 
zakres lub zasady podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu TUMW. 
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§ 12 
 

1. Prezes Zarządu TUMW jest odpowiedzialny za bieżące reprezentowanie TUMW na 
zewnątrz.  

2. Wiceprezes Zarządu TUMW jest odpowiedzialny za bieżące reprezentowanie TUMW 
na zewnątrz pod nieobecność Prezesa Zarządu TUMW i w uzgodnieniu z nim.  

3. Członkowie Zarządu TUMW nie mogą być członkami partii politycznych. 
 

§ 13 
 

1. Dla wykonywania prac, w ramach każdego z czterech obszarów działalności, o 
których mowa w § 2, tworzy się piony organizacyjne, zwane dalej pionami. 

2. Członek zwyczajny TUMW określa w deklaracji członkowskiej do którego pionu chce 
przynależeć. Można dobrowolnie zmieniać przynależność do pionu (pionów), poprzez 
oświadczenie złożone Zarządowi TUMW, przy czym obowiązuje przynależność do co 
najmniej jednego pionu. 

3. Zarząd TUMW oznacza przynależność na liście członków TUMW. 
4. Kierownictwo prac pionu należy do szefa pionu, którym jest członek Zarządu TUMW, 

określony uchwałą Walnego Zebrania TUMW. 
5. Członek Zarządu TUMW może kierować tylko jednym pionem, przy czym Sekretarz 

TUMW nie może sprawować funkcji szefa pionu.  
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 14 

 
1. Przedstawicielem reprezentującym TUMW, w rozumieniu art. 40 ust. 2 ustawy, jest 

Przemysław Filar. 
2. Dotychczasowi członkowie TUMW zostali zaliczeni do grupy członków zwyczajnych, 

przy czym obowiązuje złożenie na piśmie deklaracji członkowskiej oraz jej przyjęcie z 
mocą uchwały Walnego Zebrania TUMW przez co najmniej trzech członków 
założycieli TUMW, w rozumieniu art. 40 ust. 3 ustawy.   

3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zebranie TUMW w dniu 14 
stycznia 2011 r.  

4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r. i z tym dniem traci moc 
dotychczas obowiązujący Regulamin. 

 
 
 
 


