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STATUT  
Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Dziedzictwa 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa i 
zwane jest w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach 
nie zarobkowych.  

§ 2 
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 
 

§ 3 
 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie 
przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 
 

§ 4 
 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w 
zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji celów określonych w § 8 niniejszego 
statutu może ona prowadzić działalność także poza obszarem Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 

§ 5 
 

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

§ 6 
 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. 
 

§ 7 
 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Stowarzyszenie może, na potrzeby prowadzonej współpracy o zasięgu 
międzynarodowym, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach 
obcych. Stowarzyszenie może używać logo, w formie graficznej zaakceptowanej 
przez Zarząd Stowarzyszenia 
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ROZDZIAŁ II 
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 
§ 8 

 
Celem Stowarzyszenia jest: 
 

 Promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie dziedzictwa 
kulturowo-przyrodniczego 

 Działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  

 Poznanie, naukowe opracowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowo-
przyrodniczego.  

 Wspieranie inicjatyw instytucji opracowujących strategie ratowania i ochrony 
dziedzictwa oraz zarządzania dziedzictwem  

 Badanie problemów regionów kulturowych, aktywności kulturotwórczej 
mniejszości narodowych i kultur pogranicza 

 Poznanie form ochrony i zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego za 
granicą 

 Poznanie polskiego dziedzictwa za granicą 
 Integracja badań naukowych, programów edukacyjnych oraz działań 

promocyjnych w zakresie europejskiego dziedzictwa kulturalnego 
 Podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia członków stowarzyszenia z 

zakresu dziedzictwa przyrodniczo kulturowego 
 

§ 9 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
 

 Realizowanie własnych programów autorskich i programów organizacji, z 
którymi Stowarzyszenie współpracuje. 

 Publikacje prac związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia 
 Poszukiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia  

 Współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych 
celach statutowych. 

 Wspieranie i promowanie działań Międzynarodowego Centrum Kultury 
 Udział w wyjazdach studyjnych, seminariach, warsztatach naukowych 

                                                     
§ 10 

 
Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną  
członków Stowarzyszenia 
                                                           
                                                        § 11 
 
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub 
powierzać do wykonania prace zlecone. 
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ROZDZIAŁ III 
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

 
§ 12 

 
Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być absolwenci Akademii Dziedzictwa 
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych 
oraz inne osoby za zgodą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 

§ 13 
 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
 

 zwyczajnych 
 wspierających 
 honorowych 
 
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy absolwent Akademii 

Dziedzictwa, która złoży deklarację członkowską. 
3. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz osoby 

fizyczne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji 
celów Stowarzyszenia. 

5. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na 
podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

7. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 7 
członków Stowarzyszenia. 

8. Zarząd Stowarzyszenia określi wzór deklaracji członkowskiej. 
9. W przypadku odmowy przyznania członkostwa przez Zarząd Stowarzyszenia, 

zainteresowany może w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia w tej sprawie, złożyć odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków. 

10. Odwołanie, o którym mowa w pkt 9, składa się za pośrednictwem Zarządu 
Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 
§ 14 

 
Członkowie zwyczajni mają prawo: 

 biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
 uczestniczenia w pracach realizujących cele i zadania Stowarzyszenia, 
 korzystanie z usług i urządzeń stowarzyszenia 

 udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez 
Stowarzyszenia, 

 zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 
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§ 15 
 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

 czynnego i stałego brania udziału w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego 
celów, 

 przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
 regularnego opłacania składek, 
 swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia oraz dbać o jego dobre imię. 
 

§ 16 
 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie 
zwyczajni. 
 

§ 17 
 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń 
na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

§ 18 
 

1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
2. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał 

Stowarzyszenia. 
 

§ 19 
 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce 
Zarządu, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

2. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek pozbawiania członkostwa przez 
Zarząd Stowarzyszenia z powodu: 

 naruszania postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz 
Stowarzyszenia, na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia;  

 notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, na wniosek co 
najmniej 5 członków Stowarzyszenia; 

 utraty przez członka praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku 
sądu. 

 
§ 20 

 
1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa 

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 
Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna. 
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2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, w 
nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia. 

 
ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 21 
 

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

§ 22 
 

1.   Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór   
      odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy  
      obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia 
2.   Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie  

dłużej niż przez 3 kadencje pod rząd. 
 

§ 23 
 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w 
głosowaniu jawnym, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. 

 
 

§ 24 
 
W wypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos 
przewodniczącego. Na żądanie 1/5 zebranych, uprawnionych do głosowania, 
zarządza się głosowanie tajne. 

§ 25 
 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.  
2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział członkowie zwyczajni z głosem 

stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym. 
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd 

Stowarzyszenia przynajmniej raz na rok. Termin i miejsce Zwyczajnego 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd podaje do wiadomości 
wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, 
informując o przewidywanym porządku obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może być zwołane w każdym czasie, 
przez Zarząd, z jego inicjatywy, lub na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji 
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Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia. 

6. Termin i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed 
terminem zebrania, informując o przewidywanym porządku obrad. 

 
§ 26 

 
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 uchwalanie planu i programu działalności Stowarzyszenia, 
 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych zgodnie  
        z przepisami o rachunkowości, 
 uchwalanie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 
 udzielanie Zarządowi absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
 dokonywanie zmian statutu, 
 ustalanie wysokości składek członkowskich, 
 ustalanie najwyższej kwoty i charakteru zobowiązań, które może 

podejmować Zarząd Stowarzyszenia bez wcześniejszej uchwały Walnego 
Zebrania Członków, 

 podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych podmiotów 
krajowych i zagranicznych oraz w sprawie powołania odrębnych 
podmiotów, 

 podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia 
jego majątku, 

 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 
Stowarzyszenia, 

 rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 
 podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady 

Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 
 
                                                         § 27 
 
Obrady Walnego Zgromadzenia Członków prowadzi Prezes lub wiceprezes 
 
 
                                                         § 28 
 
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. 
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i 
podpisywania dokumentów innych niż zobowiązania majątkowe upoważniony 
jest Prezes lub każdy z Wiceprezesów. 

3.     Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych   
        oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub   
        dwóch członków zarządu.  
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4      Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych   
        pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o    
        których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

 
§ 29 

 
1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, dwóch wiceprezesów, 

sekretarza i skarbnika. 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa 

razy w roku. 
3. Zarząd może uchwalić Regulamin Prac Zarządu. 
4.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie ich równości   
        rozstrzyga głos Przewodniczącego. 
5.     Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach  
6.     Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej 

 
                                                       § 30 
 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1  Realizacja celów statutowych 
2  Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
3  Kierowanie bieżącą praca Stowarzyszenia i jego reprezentowanie, w tym   
    sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem Stowarzyszenia, 
4. Opracowywanie i przedstawianie Walnemu zgromadzeniu Członków planów pracy,    
    sprawozdań i projektów finansowych sporządzanie planów pracy i budżetu, 
5.  Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku   
     Stowarzyszenia, 
6.  Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
7.  Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, 
8.  Przyjmowanie i skreślanie członków, wyróżnianie członków oraz nie zrzeszonych   
     honorowymi dyplomami. 
9. Powoływanie, stosownie do potrzeb, komisji specjalistycznych do realizacji celów   
    Stowarzyszenia. 
 

§ 31 
 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. 

 
§ 32 

 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz 
Stowarzyszenia z wyjątkiem Walnego zgromadzenia Członków  
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§ 33 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 osób Przewodniczącego, dwóch zastępców i 
członka.   

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 
Stowarzyszenia, 

 składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z wyników kontroli z 
wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi 
Stowarzyszenia, 

 występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Walnego Zebrania 
Członków, 

 przeprowadzanie innych działań kontrolno - sprawdzających zleconych 
przez Walne Zebranie Członków, wnioskowanych przez Zarząd 
Stowarzyszenia lub podejmowanych z własnej inicjatywy. 

 
§ 34 

 
W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie 
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze powołania, 
którego dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym 
trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 
§ 35 

 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne 

oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego 
działalności 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi: 

 ze składek członkowskich, 
 z darowizn, spadków, zapisów, 
 dochodów z własnej działalności statutowej, 

 dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub 
użytkowaniem Stowarzyszenia, 
 dotacji i ofiarności publicznej, 

 dochodów z udziałów w spółkach prawa handlowego, 
 dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i 
inwestycyjnych, 

 dochodów z inwestycji w papiery wartościowe, 
 dochodów z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami  
 

3. Wysokość składki członkowskiej jest corocznie rewaloryzowana, co najmniej o 
wskaźnik inflacji. 
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4. Funduszem i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
5. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi. 
 

§ 36 
 

Wszystkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 
Stowarzyszenia  
 
 

ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
                                                       § 37 
 
1 Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków na pisemny wniosek     
   Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia    
   podjętej większością 2 /3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych  
   do głosowania. 
 
                                                        § 38 
 
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej większością 3 /4 głosów przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania członków, a także w innych przypadkach 
przewidzianych przepisami prawa. 

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 
§ 39 

 
W sprawach, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, 
poz. 855, z późniejszymi zmianami). 


