
Statut Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.

2. Cech posiada osobowość prawną.

3. Cech działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2002 r.
Nr 112, poz. 979 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej
(Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej                    (t.j.
Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),

4) niniejszego statutu.

§ 2.

1.   Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie branży
fotograficznej, videorejestracji i im pokrewnych.

2.   Cech prowadzi na rzecz swoich członków oraz fotografów spoza organizacji działalność
szkoleniową oraz inną związaną z przedmiotem działalności.

3.   Cech prowadzi działalność reklamową i promocyjną na stronie internetowej Cechu dla
środowiska fotograficznego w zakresie reklamy, usług, sprzętu i materiałów pomocniczych,
związanych z działalnością fotograficzną.

4.   Cech prowadzi działalność handlową i usługową oraz pośrednictwo w sprzedaży działalności
wytwórczej i usługowej swoich członków.

§ 3.

1. Cech nosi nazwę: Krajowy Cech Fotografów z siedzibą w Katowicach, zwanym dalej „KCF” 
lub „Cechem.”

2.   Siedzibą Cechu jest miasto Katowice.

§ 4.

KCF jest członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości                  w
Katowicach , pl. Wolności 12.
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  II. ZADANIA CECHU

§ 5.

    1. Do podstawowych zadań KCF należy w szczególności:
1) utrwalanie więzi środowiskowych,
2) utrwalanie postaw zgodnych z zasadami etyki, godności zawodu

i zasadami współżycia społecznego, 
3) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej,

kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i gospodarczej,
4) rozwijanie wśród członków postępu technicznego,
5) motywowanie członków do aktywnego znajdowania nowych form jakości usług

oraz działań na polu zawodowym i twórczym,
6) reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej,

władz oświatowych, sądów, innych instytucji działających zgodnie z aktualnym
prawodawstwem,

7) pozyskiwanie funduszy na działalność szkoleniową  i organizacyjną KCF.

2. KCF może prowadzić działalność gospodarczą.

     3.Uzyskane środki finansowe z działalności gospodarczej będą przeznaczane na zadania
       statutowe KCF.

III. CZŁONKOWIE,  ICH PRAWA  I  OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkowie KCF  dzielą się na:
1)    zwyczajnych,
2)    wspierających,
3)    honorowych,
4)    seniorów.
5)    sympatyków

2. Członkami KCF, na zasadzie dobrowolności mogą zostać osoby fizyczne prowadzące
działalność w zakresie fotografowania, rejestracji video oraz działalności pokrewnych, a także
osoby fizyczne bądź podmioty prowadzące inną zarejestrowaną działalność gospodarczą, z
zastrzeżeniem ust. 3.

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą członków wspierających, sympatyków oraz seniorów.

4. Członkowie KCF mogą się zrzeszać w więcej niż jednym cechu lub innej organizacji
społeczno-zawodowej.

5. Członek może wyznaczyć pełnomocnika do uczestniczenia w zebraniach Cechu
i Klubu Artystycznej Fotografii Krajowego Cechu Fotografów, zwanego dalej „KAF”. 

6. Podejmowanie czynności przez pełnomocnika wymaga dodatkowo akceptacji przez Zarząd
KCF.
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§ 7.

1. przyjęciu na członka zwyczajnego KCF decyduje Zarząd KCF.

2. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego KCF jest: złożenie deklaracji 
w formie pisemnej, okazanie aktualnego oryginału wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 
regonu oraz uiszczenie wpisowego w wysokości 3-miesięcznej składki cechowej

§ 8.

1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie 
zainteresowanego w terminie 30 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia 
powinno zawierać pisemne uzasadnienie.

2. Nabycie praw i obowiązków członka KCF następuje z dniem podjęcia decyzji o przyjęciu i 
dokonaniu wpłaty wpisowego

§ 9.

1. Członkowie zwyczajni Cechu mają prawo do:
1)   korzystania z pomocy i świadczeń Cechu, w zakresie określonym w § 5 ust. 1 statutu,
2)   wybierania i bycia wybieranym do organów Cechu (czynne i bierne prawo wyborcze),
3)   zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia  działalności Cechu,
4)   wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu, w sprawach dotyczących  praw

członkowskich, do Walnego Zebrania, w trybie określonym w  Statucie,
5)   uczestniczenia w obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych

im zarzutów i skarg oraz do udzielania im wyjaśnień,
6)   wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń, sprawozdań rocznych Zarządu Cechu,

protokołów i pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonania zaleceń,
7)   uzyskiwania od organów Cechu, na zebraniach i walnych zebraniach informacji o

działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach. 

2. Nie może zostać wybranym do organów Cechu jego członek, który:              
1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu 

powszechnego, 
2) jest w opóźnieniu z zapłatą składki cechowej, za okres dłuższy niż 6 miesięcy,

pomimo uprzedniego wezwania, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2.

3. Członkiem wspierającym Cechu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, może zostać osoba która 
zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz działalności statutowej KCF. 
Decyzję o przyjęciu na członka wspierającego na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego 
deklarację dot. rodzaju i zakresu  wsparcia udzielanego KCF dokonuje Zarząd KCF.

Członkowi wspierającemu przysługuje prawo do:
1) uczestnictwa we wszystkich Zebraniach KCF z głosem doradczym,
2) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd KCF.

4. Członkiem honorowym KCF może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla KCF. 
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie KCF na wniosek Zarządu KCF.

5.  Członek honorowy ma prawo do:
1) uczestnictwa w Walnym Zebraniu KCF oraz posiada prawo do czynnego i biernego prawa

wyborczego.
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2) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd KCF,
3) opłacania składki w dobrowolnej wysokości.

6. Członkiem seniorem może być przechodzący na emeryturę lub nabywający prawo do renty
inwalidzkiej – długoletni członek KCF, który wyraża dalszą chęć czynnego udziału w działalności
Cechu i nie prowadzi działalności gospodarczej. Wysokość składki członków seniorów ustala w
drodze uchwały Walne Zgromadzenie (zalecana wysokość – 50% stawki podstawowej).

7. Członek senior jest zwolniony od wpłaty kosztu wpisowego w momencie powrotu członkostwa do
KCF.

8. Członek senior ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach KCF i KAF (w tym w Zebraniu
Walnym) z głosem doradczym.

9. Członkiem sympatykiem KCF może być każdy obywatel Polski, który:
   a) utożsamia się z celami statutowymi KCF,
   b) deklaruje chęć ich realizacji,

c) złożył deklarację członkowską 
         d) złożył deklarację wysokości składki członkowskiej
 

1)Przyjęcie na członka sympatyka dokonuje Zarząd KCF Uchwałą na podstawie
          pisemnej deklaracji członkowskiej i deklarację wysokości składki –
         w przypadku jednorazowej wpłaty, zarząd  decyduje o czasie na jaki 
        deklarujący   zostaje członkiem sympatykiem. 

       2) Członek sympatyk KCF ma prawo do:
a) otrzymywania wiadomości mailowych takich jak pozostali członkowie KCF

                       b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu KCF bez prawa głosu
c) korzystania z innych uprawnień na warunkach określonych przez
   Zarząd KCF.

§ 10.

1. Członkowie Cechu zobowiązani są do:
1) przestrzegania prawa, zasad etyki zawodowej i godności zawodowej, oraz zasad współżycia

społecznego, 
2) stosowania się do przepisów zawartych w niniejszym Statucie oraz uchwał Cechu,
3) regularnego opłacania składek cechowych w obowiązującej wysokości, do końca miesiąca za

miesiąc bieżący,
4) podnoszenia jakości usług oraz kultury obsługi odbiorców, 
5) rzetelnego, sumiennego i terminowego wykonywania zleceń odbiorców, a w razie wniesienia

przez nich reklamacji, rozpatrywania ich oraz załatwiania w ten sam sposób.

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
1) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych

w podpisanej deklaracji,
2) aktywnej działalności na rzecz realizacji celów KCF,
3) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz KCF,
4) przestrzegania w swej działalności zasad etyki zawodowej.

§ 11.

Strona 4 z 16



Statut Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach

1. Członkostwo w Cechu ustaje na skutek: 
1) wystąpienia, 
2) wykreślenia,
3) wykluczenia

§ 12.

1. Członek Cechu może z niego wystąpić za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być
dokonane, pod rygorem nieważności, w formie  pisemnej, po uprzednim uregulowaniu
zaległych składek członkowskich. 

2. Wystąpienie członka z KCF następuje po upływie 1-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia
pisemnego wypowiedzenia do Zarządu KCF, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło
wypowiedzenie.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 może zostać skrócony, w przypadku porozumienia pomiędzy 
występującym członkiem a Zarządem KCF.

§ 13.

1. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku:
1) utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu,
2) nieopłacania składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia 

przez KCF.

§ 14.

1. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu.

2. wykreśleniu członka należy powiadomić zainteresowanego w ciągu  30 dni od daty podjęcia
decyzji wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o możliwości odwołania się w trybie
przyjętym w statucie.

3. Zawiadomienie o wykreśleniu zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany jego
adresu, ma moc prawną doręczenia.

§ 15.

1. Wykluczenie członka cechu może nastąpić w sposób i na zasadach określonych w §§ 40 i 41
statutu.

2. wykluczeniu członka należy powiadomić zainteresowanego w ciągu 30 dni od daty podjęcia
decyzji wraz z uzasadnieniem decyzji.

§ 16.

1. Wysokość składki cechowej i składki wpisowej ustala Walne Zebranie, uwzględniając
f i n a n s o w a n i e d z i a ł a l n o ś c i o r g a n i z a c y j n o - s a m o r z ą d o w e j c e c h u
i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową Izby Rzemieślniczej i Związku
Rzemiosła Polskiego.

2. wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia 
składki oraz terminów płatności.
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§ 17.

Uchwałą Walnego Zebrania można nadać godność "Honorowego Cechmistrza" lub "Honorowego
Członka Cechu" osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła.

IV. ORGANY CECHU

§ 18.

1.   Organami Cechu są :
1) Walne Zebranie członków,
2) Zarząd Cechu,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński
5) Komisje Zarządu Cechu.

2.   Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych
w ust. 1 pkt 2,3,4. 

3.   Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tych funkcji
przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji
rzemieślniczych oraz regulaminów szczegółowych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie
z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska. 

4.   Wybory do organów, o których mowa w ust.1 pkt 2,3,4. dokonywane są
w głosowaniu tajnym, lub jawnym po uprzednim przegłosowaniu,  spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje w głosowaniu tajnym.

5.   Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały,
uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

A. Walne Zebranie Członków.

§ 19.

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem KCF,  uprawnionym  do podejmowania uchwał
w sprawach należących do zakresu jego działania

§ 20.

Do zakresu działania Walnego Zebrania należy, w szczególności:
1. uchwalanie Statutu i jego zmian,

2. wybór i odwoływanie członków organów KCF,

3. określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia KCF oraz dobrowolnych
świadczeń rzemieślników,
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4. uchwalanie planów i programów rozwoju KCF, planów finansowych , szkoleniowych i
oświatowych,

5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

6.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Cechu za ubiegły rok obrotowy oraz
podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Cechu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu, oraz
członkom Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

7. podejmowanie uchwał w sprawie ekonomicznych i finansowych KCF,

8. upoważnienie Zarządu Cechu do podejmowania uchwał w sprawach ekonomiczno-
finansowych KCF i innych dotyczących jego działalności,

9. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

10. nadawanie godności Członka Honorowego KCF, i Honorowego Cechmistrza KCF,

11. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu, i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

12. wybieranie delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Izby Rzemieślniczej
 i Krajowy Zjazd Rzemiosła, 

13. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie
przewidzianym w Statucie.

§ 21.

Odwołanie członka Zarządu KCF, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego przed
upływem kadencji, z zastrzeżeniem § 28 ust. 6 Statutu, może nastąpić uchwałą Walnego
Zebrania, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów.

§ 22.

1. Walne Zebranie może być zwołane jako Nadzwyczajne bądź Zwyczajne. Walne
Zebranie, na zasadach określonych w Statucie, zwołuje Zarząd KCF, w oparciu o podjętą
uchwałę, w imieniu którego zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania, podpisuje
cechmistrz lub w jego zastępstwie – zastępca.

2. Walne Zebranie powinno się odbyć przynajmniej raz w roku, z tym zastrzeżeniem, iż 
Zwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego..

§ 23.

    1.  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się członków i Izbę
         Rzemieślniczą, listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem
         odbioru, wysłanym co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. W walnym
         Zebraniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
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    2.  Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania powinno być w szczególności:
         1)  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
               Koleżeńskiego,
         2)  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Cechu za ubiegły rok obrotowy,
         3)  udzielenie członkom organów Cechu absolutorium z wykonania prze nich
                obowiązków,
         4)  podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

    3.  Uchwały Walnego Zebrania, poza sprawami wskazanymi w § 23 ust. 2 wymagają
sprawy wskazane w innych postanowieniach Statutu, w szczególności określone w § 20  
Statutu.

4. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania należy oznaczyć dzień, godzinę
 i  miejsce Walnego Zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. 

5. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 należy załączyć projekty uchwał
(za wyjątkiem uchwał porządkowych). W przypadku zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania
d o d a t k o w o w z a w i a d o m i e n i u n a l e ż y z a m i e ś c i ć i n f o r m a c j ę o m i e j s c u
i terminie udostępnienia do wglądu sprawozdań organów Cechu oraz sprawozdania
finansowego z działalności Cechu za ubiegły rok obrotowy. Powyższy wymóg,
tj. obowiązek zamieszczenia informacji o miejscu i terminie udostępnienia do wglądu, dotyczy
również wykazu proponowanych zmian do Statutu. Na wniosek uprawnionego przedmiotowy
wykaz może przekazany drogą elektroniczną.

§ 24.

1. Walne Zebranie otwiera cechmistrz lub zastępca. Walne Zebranie wybiera spośród członków
Cechu prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

2. Przewodniczący obrad Walnego Zebrania ma prawo, po uprzednim 3-krotnym upomnieniu,
wykluczyć z obrad Walnego Zebrania osoby, które nie stosują się do zarządzeń
porządkowych.

3. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zebrania określa Regulamin Obrad WZ.

§ 25.

1. Walne Zebranie zwołane zgodnie z postanowieniami § 22. ust. 1 Statutu jest  uprawnione  do
podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy
ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼  ogółu członków KCF.

2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania z powodu braku wymaganej liczby obecnych
członków, Zarząd zobowiązany jest, nie później niż w ciągu 14 dni, zwołać ponownie Walne
Zebranie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych
dodatkowo do porządku obrad, wymagają dla swej ważności, oddania co najmniej 50%+1
głosów ważnych.                                        
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5. W głosowaniu na Walnym Zebraniu biorą udział jedynie członkowie zwyczajni KCF.

§ 26.

1. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 
jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zebranie 
podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

2. Protokół Walnego Zebrania podpisuje przewodniczący i sekretarz.

B. Zarząd Cechu.

§ 27.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego 
działalność.

§ 28.

1. Zarząd składa się z 5-9 osób, w tym z cechmistrza (Prezesa Zarządu Cechu), zastępcy 
cechmistrza, sekretarza, rzecznika prasowego, oraz 1-5 członków.

2. Walne Zebranie wybiera członków Zarządu na wspólna kadencję. Warunkiem wyboru jest 
uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów ważnych + 1 głos.

3. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera cechmistrza (Prezesa Zarządu Cechu),zastępcę 
cechmistrza, sekretarza, przewodniczącego KAF oraz rzecznika.

4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

5. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu.

6. Walne Zebranie może w każdej chwili odwołać, przed upływem kadencji, członków Zarządu na
z a s a d a c h o k r e ś l o n y c h w § 2 1 S t a t u t u . P o m i m o n i e u m i e s z c z e n i a
w porządku obrad punktu dotyczącego odwołania członków Zarządu, podczas Walnego Zebrania
dopuszcza się możliwość odwołania tych członków Zarządu, którym na danym Walnym Zebraniu
nie udzielono absolutorium. W tym wypadku, nie stosuje się postanowień § 25 ust. 4 Statutu do
podjęcia uchwały o odwołaniu członków Zarządu. W takim przypadku do uzupełnienia porządku
obrad oraz do podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu zastosowanie ma § 25 ust. 3
Statutu.

§ 29.

W przypadku ustąpienia lub odwołania cechmistrza, do czasu wyboru przez najbliższe Walne 
Zebranie, zastępuje go zastępca.

§ 30.

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych 
organów Cechu.

§ 31.
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Do  zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w
szczególności: 

1)   reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji
i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

2)   pomoc organizacyjna i finansowa członkom cechu w uzasadnionych przypadkach
wynikających ze zdarzeń losowych,

3)   gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego
Zebrania wskazanymi w § 20 Statutu,

4)   zwoływanie Walnego Zebrania i przygotowanie wniosków na Zebrania,
5)   powoływanie komisji zadaniowych spośród członków KCF, na okres kadencji Zarządu.
6)   powoływanie i odwoływanie kierownika biura Cechu, zatrudnianie pracowników oraz

wynajmowanie spec ja l i s tów wraz z us ta len iem wynagrodzenia zgodn ie
z obowiązującymi przepisami płacowymi,

7)   rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg odbiorców na niewłaściwe
lub nieterminowe wykonywanie usług przez członków Cechu,

8)   przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,
9)   nadawanie godności Członka Seniora KCF,
10) przyznawanie i zawieszanie na czas określony Certyfikatu Jakości Usług Fotograficznych na

podstawie Regulaminu Certyfikatu,
11)  uchwalanie Regulaminów prac komisji powołanych zgodnie z pkt 5.

§ 32.

1. Posiedzenia Zarządu Cechu odbywają się w razie potrzeby, nie mniej jednak niż 10 razy w 
roku.

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu winno się odbyć w możliwie 
najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu  30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 33.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje cechmistrz lub zastępca.

2. O terminie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadamiani są na 7 dni przed terminem wszyscy
członkowie Zarządu.

3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy kierownik biura Cechu z głosem doradczym.

§ 34.

1. Uchwały Zarządu mogę być podejmowane przy obecności, co najmniej połowy statutowej
liczby członków, w tym cechmistrza lub jego zastępcy.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy      uchwalone
przez Zarząd.

C. Komisja Rewizyjna.
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§ 35.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu,
z wyjątkiem Walnego Zebrania i Sądu Koleżeńskiego.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego i sekretarza, wybranych
przez Walne Zebranie spośród  członków Cechu na okres kadencji Zarządu.

3. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów ważnych, lecz  nie mniej   niż  
50% +  1 głos.

4. Członkowie Komisji  na  swym  pierwszym  posiedzeniu wybierają spośród siebie 
przewodniczącego i sekretarza.

§ 36.

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
        1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na
                 wniosek   1/4 ogólnej liczby członków Cechu - Zarządu Cechu badanie powinno   
                  być przeprowadzone w każdym czasie,
        2) badanie rocznych sprawozdań finansowych /bilansów/ oraz zgłaszanie Walnemu
                  Zebraniu  wniosków w tych sprawach,
        3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z dokonanych czynności,
        4) przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
        5) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez  Walne 
Zebranie Członków KCF.

D. Sąd Koleżeński.

§ 37.

Sąd Koleżeński jest organem rozpatrującym sprawy z zakresu odpowiedzialności członków Cechu w 
związku z naruszeniem zasad etyki zawodowej, rzetelnego wykonywania rzemiosła, postanowień 
Statutu, regulaminów i uchwał organów Cechu.

§ 38.

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 osób, wybranych przez Walne Zebranie spośród członków Cechu,
na okres kadencji Zarządu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, nie
mniej jednak niż 50% głosów ważnych + 1 głos.

2. Na swym pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego i
zastępcę.

3. W skład Sądu Koleżeńskiego nie może wchodzić członek, któremu udowodniono winę
nierzetelnego wykonywania rzemiosła, naruszanie zasad etyki zawodowej, obowiązujących
przepisów prawa, oraz postanowień organów cechowych.

4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3 osób
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§ 39.

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 
1) upomnienie,
2) naganę,
3) wykluczenie.

2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka KCF,  Sąd Koleżeński może - niezależnie od
orzeczenia kary - zgłaszać wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych
organizacji rzemieślniczych.

3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej na skutek skarg osób korzystających ze
świadczeń członka i uznanie skargi za zasadne, Sąd Koleżeński niezależnie od orzeczenia kary
może zalecić naprawienie szkody materialnej.

§ 40.

1. Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, w przypadku,
      gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu lub
      zasadami współżycia społecznego.

    2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
       1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych 
           pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu
           powszechnego,
       2) umyślne działanie na szkodę Cechu,
       3) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
       4) naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 41.

1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od
daty doręczenia orzeczenia.

2. W przypadku odwołania się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego dalsze postępowanie odwoławcze
regulują postanowienia § 55 ust. 3,4 i 5 .

3. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sadu Koleżeńskiego należy do Zarządu Cechu.

§ 42.

1. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwoływane są w razie potrzeby na wniosek Zarządu KCF. 

2. Organizację i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez
Sąd Koleżeński.

E. Komisje Zarządu Cechu.

§ 43.
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1. Dla wykonania zadań statutowych Cechu, zadań zleconych Cechowi na podstawie umów z
zewnętrznymi partnerami i instytucjami, oraz w zakresie promowania zasad etyki zawodowej i
rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność
zrzeszonych członków, Zarząd Cechu powołuje:

1) KAF, 
2) inne Komisje zadaniowe stosownie do potrzeb.

2. Komisje maję charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają
Zarządowi.

3. Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu.

4. Działalność komisji zadaniowych określają ich wewnętrzne regulaminy – zatwierdzone przez 
Zarząd KCF.

§ 44.

1. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki 
zawodowej i kwalifikacji zawodowych.

2. Każda Komisja może korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 45.

1. Do KAF mogą należeć członkowie KCF zwyczajni, honorowi i seniorzy po poddaniu się 
weryfikacji przez Komisję KAF-u. 

2. KAF posiada własny regulamin, zgodny ze Statutem KCF, zatwierdzonym przez Zarząd KCF.

3. Do zadań KAF-u należy w szczególności:
    1) inicjowanie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i artystycznych,
    2) wdrażanie postępu technicznego,
    3) inicjowanie imprez artystycznych.

§46

1. KAF-em kieruje Rada Programowa złożona z przewodniczącego, wybieranego
a. spośród członków Zarządu oraz dwóch członków  wybranych przez 

przewodniczącego Rady Programowej i zatwierdzonych przez Zarząd KCF.

2. Wybór dokonywany jest na pierwszym zebraniu Zarządu KCF, po Walnym Zebraniu.

§47.

1. Członkiem KAF-u może być tylko członek KCF. Utrata praw członka KCF powoduje
utratę praw członka KAF-u.

2. Spotkania KAF-u odbywają się comiesięcznie, chyba że ogół członków zadecyduje
inaczej. O czasie, miejscu i porządku spotkań członkowie zawiadamiani są na 14 dni
przed wyznaczonym terminem, drogą pocztową lub elektroniczną.

§ 48.
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Szczegółowe zadania Komisji określa Zarząd Cechu.

VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU.

§ 49.

1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu,
dobrowolne świadczenia rzemieślników i darowizny oraz inne wpływy               z działalności
gospodarczej.

2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez
Walne Zebranie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.

§ 50.

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej Izby Rzemieślniczej i 
Związku Rzemiosła Polskiego, w wysokości zatwierdzonej przez Walne Zebranie.

VII. BIURO CECHU

§ 51.

1.   Kierownik Biura Cechu kieruje pracą Biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów
Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.

2.   Kierownik Biura jest odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem spraw dotyczących
z a k r e s u f i n a n s o w o – a d m i n i s t r a c y j n e g o C e c h u , z g o d n i e
z obowiązującymi przepisami. 

3.   W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować
naruszenie prawa - Kierownik Biura Cechu winien wystąpić do organu, który uchwałę lub
decyzję podjął - o jej zmianę lub uchylenie.

4.   Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego Zebrania oraz w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.

5.   Kierownik Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

§ 52.

1. Kierownikiem  Biura  Cechu  może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie
wykształcenie oraz  3-letnią praktykę w  organizacjach lub zrzeszeniach przedsiębiorców.

2. W uzasadnionych  przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na  Kierownika Biura
Cechu od warunku  posiadania 3-letniej praktyki w  organizacjach  wymienionych w ust. 1.

VIII. REPREZENTACJA  CECHU.

§ 53.
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KCF reprezentowany jest na zewnętrz przez cechmistrza ( Prezesa Zarządu), jego zastępcę oraz 
Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 § 54.

3. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają cechmistrz samodzielnie
lub zastępca łącznie z Kierownikiem Biura Cechu.

4. Zarząd KCF może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania 
określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu, a także
pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

IX. POSTĘPOWANIE  ODWOŁAWCZE

§ 55.

1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa,
zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania.

2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji
wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

3. W a l n e Z e b r a n i e r o z p a t r u j e o d w o ł a n i e n a n a j b l i ż s z y m W a l n y m
Zebraniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania go przez Cech.

4. Cech zobowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego w terminie
30 dni od daty podjęcia uchwały.

5. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zebranie odwołania  - odwołujący zachowuje ciągłość
członkowską.

X. LIKWIDACJA  CECHU.

§ 56.

1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej 
większością, ¾  głosów członków, obecnych na Walnym Zebraniu.

2. Uchwała winna zawierać – zgodnie z obowiązującymi przepisami:
   1) osobę odpowiedzialną za prawidłową likwidację Cechu,
   2) termin likwidacji,
   3) określić środki finansowe Cechu, zabezpieczenie wynagrodzeń pracowniczych i
       kosztów likwidacji,
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   4) ustalić przeznaczenie  pozostałego majątku cechowego.

 
  Statut został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków Krajowego Cechu Fotografów z
  siedzibą  w Katowicach w dniu 28.04.2010 r.                                                                                          

Przewodniczący WZ KCF                                                          Sekretarz WZ KCF
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