
STATUT 

STOWARZYSZENIA OCHRONY NARODOWEGO DZIEDZICTWA
MATERIALNEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa 
Materialnego w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 

§ 2

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.. Prawo o stowarzyszeniach 
(jedn.tekst -Dz.U.z 2001r.nr 79, poz.855 ze zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 3

Siedziba Stowarzyszenia jest Bydgoszcz, terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz krajów sąsiednich /za zgodą władz tych krajów /. 

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym celu działania. 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Inicjowanie i propagowanie działań związanych z ochroną narodowego dziedzictwa 
materialnego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz w krajach sąsiednich, na ziemiach 
należących niegdyś do RP / za zgodą władz tych krajów /.
2) Promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania 
efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji.
3) Propagowanie:
a. funkcjonalności modernizowanych i przebudowywanych budów i budowli,
b. nowoczesnych technologii i rozwiązań projektowych,
c. stosowania nowej techniki i nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń,
d. wysokiej jakości wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich,
e. stosowania nowych wysokiej jakości materiałów,
f. wysokich efektów ekologicznych,
g. dbałości o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego,
h. zachowania pierwotnych walorów budowli,
i. ochrony dóbr materialnej kultury współczesnej.



Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1) prowadzenie akcji popularyzatorskich dziedzictwo narodowe wśród społeczeństwa, a 
zwłaszcza wśród młodzieży,
2) inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie konferencji, seminariów i sympozjów 
na w/w tematy,
3) popularyzowanie osiągnięć w dziedzinie ochrony narodowego dziedzictwa materialnego,
4) współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami o pokrewnych celach 
działania,
5) współpracę z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi podobną 
działalność,
6) organizowanie konkursów.

§ 7

1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach poprzez:
a) wydawanie książek, 
b) wydawanie gazet, 
c) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
d) pozostała działalność wydawnicza, 
e) działalność biur podróży, 
f) działalność biur turystycznych, 
g) przetwarzanie danych, 
h) działalność związana z bazami danych,
i) badanie rynku i opinii publicznej,
j) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
k) reklamę, 
l) działalność związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
m) działalność związaną z organizacją targów i wystaw,
n) działalność organizacji profesjonalnych.
2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów 
statutowych.
3. Stowarzyszenie opiera się również na społecznej pracy członków.

§ 8

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej 
mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który 
uzyska rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi o ile zadeklarują pomoc finansową 
lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia.
3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd 
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 9

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania 
Stowarzyszenia. W tym przypadku nie stosuje się przepisów § 8 pkt 1 niniejszego Statutu. 



§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
e) regularnie opłacać składki
f) stosować się do uchwał podjętych przez władze Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 
Stowarzyszenia,
c) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
e) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 11

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez założenie oświadczenia 
woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem 
Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom zwyczajnym 
wymienionych w § 10 ust. 2 lit. B - f.

§ 12

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
2) Śmierć członka Stowarzyszenia.
3) Wykluczenie:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami stowarzyszenia
b) za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez trzy kolejne okresy miesięczne,
c) za rażące naruszenie zasad współżycia społecznego
2. O wykluczeniu decyduje Zarząd uchwałą podjętą większością 4/5 głosów .
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu.
Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej 50% członków, utrzymuje w mocy uchwałę Zarządu o wykluczeniu członka lub 
uchyla uchwałę Zarządu o wykluczeniu członka Towarzystwa. Uchwała Walnego Zebrania 
Członków jest ostateczna. 



ROZDZIAŁ II

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wyboru władz 
dokonuje się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym.

§ 15

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub 
częściej, oraz na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 
członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku
obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co 
najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 
uprawniona do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może ono skutecznie 
obradować bez względu na liczbę uczestników.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni 
Stowarzyszenia, oraz z głosami doradczymi członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie statutu oraz jego zmian,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
j) uchwalanie wysokości składek członkowskich.
5. Zmiana statutu, odwołanie Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie 
Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos przy obecności co 
najmniej połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność 
członków w II terminie.
6. Każdemu członkowi przysługuje 1 głos.



§ 17

1. Zarząd składa się 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na 3- letnią 
kadencję.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
e) zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia, sporządzania corocznych sprawozdań i bilansów
oraz przedkładanie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków,
f) udzielanie pełnomocnictw.
4. Do Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 18

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału 
czynności pomiędzy członkami Zarządu.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:
1) nie są członkami Zarządu Stowarzyszenia ani nie pozostają z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymują żadnego 
wynagrodzenia, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej. Walne 
Zgromadzenie Stowarzyszenia może postanowić o przyznaniu członkom Komisji 
Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej 
niż określone a art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2001r., Nr 26, poz. 306 ze zm.).

§ 20

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu członków,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań zawierających w 
szczególności wyniki kontroli.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo stosownie do 
potrzeb posiedzeniach.



ROZDZIAŁ III

Biuro Stowarzyszenia

§ 21

Celem realizacji bieżących zadań Zarząd Stowarzyszenia powołuje Biuro Stowarzyszenia i 
jego dyrektora.

§ 22

1) Biuro Stowarzyszenia jest aparatem wykonawczym Zarządu Stowarzyszenia.
2) Dyrektor Biura, jego zastępcy, główny księgowy oraz pozostali pracownicy są 
pracownikami etatowymi Stowarzyszenia.
3) Umowa o pracę z Dyrektorem Biura zawiera, w imieniu Zarządu, Prezes Stowarzyszenia.
4) Dyrektor Biura jest kierownikiem Stowarzyszenia jako zakładu pracy w rozumieniu 
prawa.
5) Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia zatwierdza Zarząd. 

§ 23

1) Biuro Stowarzyszenia realizuje zadania Stowarzyszenia, wykonując uchwały Zarządu.
W szczególności do obowiązków Dyrektora Biura należy:
a. składa Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdanie z działalności Biura,
b. opracowuje i przedkłada Zarządowi projekty planu pracy, budżetu, planów finansowych 
oraz źródeł ich pokrycia, 
c. zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d. organizuje i nadzoruje pracę oddziałów terenowych, zakładów i innych jednostek 
organizacyjnych.
2) Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia zatwierdza Zarząd.

§ 24

Koszty działalności organów statutowych i Biura ponosi Stowarzyszenie.

§ 25

1) Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach majątkowych 
upoważnieni są:
Dyrektor Biura lub dwóch członków Zarządu do wysokości każdorazowo uchwalonej przez 
Zarząd. 
2} W innych sprawach do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Dyrektor 
Biura samodzielnie, względnie jego zastępca wraz z głównym księgowym łącznie.



ROZDZIAŁ IV

Majątek i fundusze

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków, zapisów,
3) z dochodów z własnej działalności statutowej,
4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem 
Stowarzyszenia,
5) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność Statutową.
3. Wysokość składki członkowskiej od osób fizycznych i osób prawnych określa wyłącznie 
walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołane w trybie statutowym.
4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 27

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia 
lub jego kasie.

§ 28

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
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) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz 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) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz 
ich osób bliskich.



ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 30
1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18, §19 w 
czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W 
tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członeka Zarządu i jednego członeka 
Komisji Rewizyjnej.

§ 31

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 
podjętej kwalifikowaną większością 50 % plus jeden głosów przy obecności co najmniej 
50% członków.    W tym samym trybie dokonuje się zmiany statutu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybiera 
likwidatora, określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia 
prawa o Stowarzyszeniach.

Niniejszy Statut uchwalono Uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Założycieli 
Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego odbytego w dniu 
16.01.2004r. w Gdańsku -Oliwa.
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