STATUT
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO STOWARZYSZENIA DZIEDZICTWA
PRZEMYSŁOWEGO
Uchwalony w dniu 5 kwietnia 2013 roku

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§1
1. ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO zwane dalej „Stowarzyszeniem” zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń KRS w dniu 7.05.2001 r. pod nr KRS 0000010904, NIP 959
– 13 – 35 – 279, REGON 291066980 w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –
Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 29.09.2004 r. nr KL.X Ns Rej. KRS/2916/4/790 Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem w celu niezarobkowym.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami.

§3
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz
osoby do niego nie należące. Stowarzyszenie może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło.
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ROZDZIAŁ II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.
§5
Celami Stowarzyszenia są:
1. działalność na rzecz spuścizny przemysłowej i kulturowej Regionu Świętokrzyskiego, rozpoznawanie zasobów
oraz popularyzacja i promocja jej wartości;
2. wskazywanie na ponadregionalne znaczenie bogatych tradycji przemysłowych Regionu Świętokrzyskiego i ich
związków z ogólnoeuropejskim dziedzictwem kulturowym;
3. prowadzenie działalności na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. prowadzenie działalności naukowo – badawczej oraz wydawniczej w zakresie szeroko rozumianego dziedzictwa przemysłowego i kulturowego;
2. prowadzenie działalności dydaktycznej oraz popularyzowanie wiedzy o europejskich tradycjach przemysłowych;
3. organizowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony zabytków i muzealnictwa w tym: konferencji, pokazów i
warsztatów archeologicznych, wystaw, konkursów, kursów, wycieczek edukacyjnych oraz innych form działalności o charakterze naukowym i popularnonaukowym związanych z tradycjami dziedzictwa przemysłowego i kulturowego; szczególną formą tych działań jest realizacja i rozwój projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” w ramach przedsięwzięć naukowo – edukacyjnych „Dymarki Świętokrzyskie” i „ Żelazne Korzenie”;
4. prowadzenie inwentaryzacji i innych badań zabytków dziedzictwa przemysłowego i kulturowego, w tym również prac archeologicznych oraz gromadzenie dokumentacji z tych prac;
5. inicjowanie tworzenia skansenów oraz muzeów i rezerwatów, względnie udzielanie poparcia i pomocy w ich
funkcjonowaniu innym organizacjom i instytucjom;
6. sprawowanie społecznej opieki nad zabytkami;
7. udział członków Stowarzyszenia w pracach różnych ciał kolegialnych, rad naukowych, zespołów ba-dawczych
zajmujących się badaniami i opieką nad szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym i przemysłowym;
8. przygotowywanie projektów, opinii i ekspertyz związanych z badaniami, popularyzacją i ochroną dziedzictwa
przemysłowego i kulturowego;
9. współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi w sprawach
badań oraz ochrony i opieki nad zabytkami.
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§7
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Cele statutowe realizuje poprzez odpłatną i nieodpłatną
działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przychód z tytułu działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA.
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§9
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych, wyrażający chęć przynależności i działania w ramach Stowarzyszenia zgodnie z jego celami
i zasadami statutowymi.
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o złożoną pisemną deklarację.

§ 10
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana jego działalnością i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i
rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek połowy członków
zwyczajnych Stowarzyszenia lub Zarządu.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
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1. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
2. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
3. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
4. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
5. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnego płacenia składek;
4. uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 14
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 same prawa jak
członkowie zwyczajni.
§ 15
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz
uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 16
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 17
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2. śmierci członka Stowarzyszenia;
3. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
4. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
5. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) łamania statutu;
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b) nieprzestrzegania uchwał;
c) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
d) niepłacenia składek przez 2 lata.
ROZDZIAŁ IV. ORGANY STOWARZYSZENIA.
§ 18
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna;
4. Rada Naukowa.

§ 19
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 lit. b).
2. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków na piśmie w czasie nie krótszym niż 14 dni przed terminem zebrania.
3. Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez pełnomocnika, mając je-den
głos.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 21
1. Obrady Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu.
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2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, 2 członków.
3. W skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 22
1. Walne Zgromadzenia są ważne:
a) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.

2. W przypadku braku kworum na Walnym Zgromadzeniu, odbywa się ono w drugim terminie.
3. Jeżeli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu co pierwszym termin, czas pomiędzy pierwszym a drugim
terminem nie może być krótszy niż 30 minut.
4. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium Zebrania.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:
1. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia;
2. uchwalania zmian Statutu;
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia;
4. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie składów organów;
6. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego;
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia jego majątku;
9. podejmowanie innych uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 24
1. Zarząd składa się z 3 członków - Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza
2. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu
Zarządu po Walnym Zgromadzeniu na którym zostali wybrani.
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3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Utrata mandatu Członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
a) odwołania na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia;
b) zrzeczenie się mandatu członka Zarządu;
c) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
4. reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz;
5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i składanie sprawozdań z działalności za minioną kadencję;
6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
7. występowanie z wnioskiem o nadanie honorowego członkostwa;
8. sporządzanie i przekazywanie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań ze swej działalności
statutowej i finansowej;
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych jego
organów.

§ 26
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno – nadzorczym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie mogą być też skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
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§ 28
1. Kadencja Komisji rewizyjnej trwa 4 lata.
2. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
a) odwołania na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia;
b) zrzeczenia się mandatu członka Komisji Rewizyjnej;
c) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 29
Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu a w szczególności badanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań
finansowych (bilansów);
2. kontrola inicjatyw i wniosków składanych przez członków;
3. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z własnej działalności;
4. wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

ROZDZIAŁ V. RADA NAUKOWA.
§ 31
Rada Naukowa jest organem wnioskującym, opiniodawczym i wykonawczym Zarządu w zakresie działalności
naukowo – badawczej Stowarzyszenia. Do zakresu jej działalności należy:
1. opracowywanie wniosków w sprawach głównych kierunków pracy i rozwoju Stowarzyszenia w zakresie działalności naukowo – badawczej i przedkładanie ich Zarządowi;
2. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie prac naukowo – badawczych objętych celami statutowymi Stowarzyszenia;
3. inicjowanie działalności popularyzującej dorobek naukowy Stowarzyszenia;
4. sprawowanie naukowego nadzoru nad wszelkimi poczynaniami organizacyjnymi Stowarzyszenia;
5. utrzymywanie kontaktów naukowych z innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia w zakresie prac naukowo – badawczych.
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§ 32
1. Przewodniczącego Rady Naukowej, jego zastępcę i sekretarza powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członków Rady Naukowej na wniosek jej Przewodniczącego powołuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 33.
1. Okres kadencji Rady Naukowej trwa cztery lata.
2. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący Rady, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

§ 34
Rada Naukowa pracuje w oparciu o regulamin i plan pracy zatwierdzony przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE.
§ 35
Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII. MAJĄTEK I GOSPODARKA STOWARZYSZENIA.
§ 36
Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i powstaje:
1. ze składek członkowskich;
2. z darowizn, spadków i zapisów oraz 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego;
3. oprocentowania rachunków i lokat bankowych;
4. wpływów z odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej;
5. z innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawne.

§ 37
Niedopuszczalne jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów, lub pracowników oraz osób z którymi członkowie lub pracownicy pozo-stają w związ-
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ku małżeńskim albo 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 zwanej dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeśli przekazywanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

ROZDZIAŁ VIII. LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA.
§ 38
1. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów uchwały o likwidacji Stowarzyszenia,
Walne Zgromadzenie określa cele, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zgromadzenia nie
stanowi inaczej.
3. Obowiązki likwidatora określa ustawa – z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

