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Załącznik do Uchwały nr 3/I-WZ/2017 
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia na rzecz 

Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich
z dnia 21 lutego 2017 roku

STATUT 
Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa 

Książąt Żagańskich i Kurlandzkich

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” tworzy się Stowarzyszenia
na  rzecz  Dziedzictwa  Książąt  Żagańskich  i  Kurlandzkich,  w  dalszym ciągu
Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2
Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  
a siedzibą władz jest miasto Żagań.

§ 3
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Stowarzyszenie  jest  zawiązane  na  czas  nieokreślony.  Posiada  osobowość
prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o  stowarzyszeniach  (Dz.  U.  z  2001,  Nr  79,  poz.  855  z  późn.  zm.)  oraz
niniejszego Statutu.

§ 5
Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych
organizacji o podobnych celach.

§ 6
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak według wzorów przyjętych
przez władze Stowarzyszenia.
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Rozdział II
Cele i formy działania

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:

I. Stwarzanie  i  zapewnianie  warunków  dla  krzewienia  i  propagowania
postaw patriotycznych, humanistycznych, prospołecznych.

II. Podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie
polskości  oraz  rozwoju  świadomości  narodowej,  obywatelskiej  
i kulturowej.

III. Partnerstwo na rzecz ochrony zabytków dziedzictwa kulturowego książąt
żagańskich.

IV. Organizacja  konferencji,  bankietów,  festynów,  wystaw,  spotkań
autorskich, zbiórek publicznych, imprez okolicznościowych. 

V. Powoływanie Komitetów.
VI. Organizacja  finansowania  społecznego  w  kraju  i  zagranicą  –

Crowdfunding.
VII. Pozyskanie  partnerstwa  społeczno-kulturowego  w  Żaganiu  i  miejscach

historycznie związanych z książętami żagańskim.
VIII. Renowacja  i  rewitalizacja  obiektów  zabytkowych,  ze  szczególnym

uwzględnieniem  obiektów  powiązanych  z  rodami  von  Biron,  
de Talleyrand-Pèrigord, de Castellane, Radziwiłł i Potockich.

IX. Wyzwalanie  i  pobudzanie  inicjatyw  społecznych  dla  rozwoju  życia
społeczno - kulturalnego, artystycznego, turystycznego, gospodarczego  
i promocji zdrowego stylu życia.

X. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
XI. Promowanie i popularyzacja idei europejskich.

XII. Wspieranie i rozwój świadomości społecznej w ochronie zabytków,
XIII. Wspieranie idei równych szans, równouprawnienia i tolerancji.
XIV. Wspieranie  społeczności  regionu,  małych  miast,  terenów  wiejskich  

i powojskowych.
XV. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi

w kraju i za granicą.
XVI. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami;
XVII. Prowadzenie  działalności  wydawniczej,  promocyjnej,  informacyjnej  

i reklamowej.
§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
a) pozyskiwanie  funduszy  celem  ratowania  polskiego  i  światowego

dziedzictwa kulturowego,
b) wspieranie  działań  w  zakresie  ochrony  zabytków  i  środowiska

naturalnego oraz podnoszenia walorów estetycznych regionu i kraju,
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c) organizowanie, współdziałanie i mecenat w organizacji szkoleń, kursów,
imprez  artystycznych,  kulturalnych,  integracyjnych,  charytatywnych,
wystaw,  spotkań  autorskich,  odczytów,  festynów,  konkursów,
turystycznych - krajoznawczych, sportowych itp.,

d) pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich,
e) promocja artystów i twórców regionalnych,
f) dbanie o zachowanie walorów środowiska naturalnego,
g) badania  naukowe,  analityczne,  opiniotwórcze  oraz  inne  na  rzecz

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
h) prowadzenie działalności wydawniczej.

2.  Stowarzyszenie  może  prowadzić  odpłatną  działalność  gospodarczą  na
ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach,  z których przychód
przeznaczony jest na działania statutowe. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
1.  Członkami  Stowarzyszenia  mogą  być  osoby,  które  mają  pełnię  praw
publicznych,  akceptują  statut,  deklarują  pracę  w  Stowarzyszeniu,  uzyskały
rekomendację  przynajmniej  jednego  członka  Stowarzyszenia  oraz  regularnie
opłacają składki.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

I. zwyczajnych
II. wspierających

III. honorowych

§ 10
1.  Członkiem  zwyczajnym  może  zostać  osoba  fizyczna,  która  gotowa  jest
wnieść  wkład  pracy  społecznej  w  urzeczywistnianie  celów  Stowarzyszenia,
złoży  deklarację  o  wstąpieniu  do  Stowarzyszenia,  uzyska  rekomendację
przynajmniej  jednego  członka  Stowarzyszenia  i  będzie  regularnie  opłacać
składki.
2. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie decyzji Zarządu.

§ 11
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna popierająca
cele  działalności  Stowarzyszenia  i  udzielająca  mu  materialnego  wsparcia.
Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie decyzji Zarządu.
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§ 12
Członkiem honorowym może  zostać  osoba fizyczna lub prawna,  szczególnie
zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.
1.  Nadanie  godności  członka  honorowego  następuje  na  podstawie  Uchwały
Walnego Zgromadzenia.
2. Członek honorowy jest zwolniony z opłat składek członkowskich.
3. Godność członka honorowego ma charakter tytularny i nie pociąga za sobą
żadnych praw ani obowiązków.
4. Jest ciałem doradczym bez prawa głosu i nie podejmuje decyzji.

§ 13
Członek zwykły ma:
1. Czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
2. Prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
3. Obowiązek regularnego opłacania składek.
4. Obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
5. Obowiązek uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 14
Członkom  wspierającym  przysługują  uprawnienia  członków  zwyczajnych,  
z wyłączeniem czynnego  prawa wyborczego.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie.
2. Wykluczenia, poprzez jawne głosowanie, uchwałą Walnego Zgromadzenia  
z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 2 lata.
3. Wykluczenia, poprzez jawne głosowanie, uchwałą Walnego Zgromadzenia  
z  powodu  nieprzestrzegania  postanowień  Statutu  i  uchwał  Walnego
Zgromadzenia Stowarzyszenia lub działaniu na jego szkodę.
4. Śmierci członka.

§ 16
Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie;
2. Zarząd Stowarzyszenia;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 18
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. 

Zadania Walnego Zgromadzenia:
1.  Walne  Zgromadzenie  wypowiada  się  w  formie  uchwały  o  wszystkich
sprawach Stowarzyszenia.
2.  Walne  Zgromadzenie  może  być  zwoływane  w  trybie  zwyczajnym  lub
nadzwyczajnym.
3.  W trybie  zwyczajnym Walne  Zgromadzenie  zwoływane jest  przez Zarząd
Stowarzyszenia dwa razy na rok.
4.  Zarząd  zawiadamia  członków o  miejscu  i  dacie  Walnego  Zgromadzenia  
na 14 dni przed terminem jego zwołania.
5. W trybie zwyczajnym Walne Zgromadzenie zwołuje się:
a) decyzją Zarządu;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na swój
wniosek, wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek podpisany przez co
najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty
złożenia wniosku.
7.  Walne  Zgromadzenie  jest  prawomocne  do  podejmowania  uchwał  przy
obecności  co najmniej  połowy członków w pierwszym terminie,  a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
8. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów, z wyjątkiem
uchwały  o  zmianie  Statutu  Stowarzyszenia  oraz  odwołania  członka Zarządu,
która musi  być podjęta  większością  2/3 głosów członków obecnych podczas
Walnego Zgromadzenia przy zapewnieniu qworum.

§ 20
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Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie
tajne zarządza się w sprawach personalnych oraz na żądanie 1/3 osób obecnych
podczas obrad.

§ 21
Walne Zgromadzenie,  zwołane w trybie  nadzwyczajnym,  obraduje  tylko nad
sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.

§ 22
1.  Walne  Zgromadzenie  otwiera  Prezes  Zarządu,  a  w  przypadku  jego
nieobecności inny członek Zarządu. 
2.  Walne  Zgromadzenie  podczas  posiedzenia  dokonuje  wyboru
Przewodniczącego, który prowadzi dalsze obrady.
3. Walne Zgromadzenie powołuje spośród członków Sekretarza obrad.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.  Uchwalenie  kierunków  pracy  Stowarzyszenia  oraz  innych  zasadniczych
decyzji dotyczących statutowej działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną, członków Stowarzyszenia.
5. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 
6. Nadawanie godności członka honorowego.
7. Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
10. Uchwalanie stosownych regulaminów.
11. Podejmowanie decyzji o rozdysponowaniu środków na cele statutowe.
12. Opracowywanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia.
13. Gospodarowanie budżetem i majątkiem Stowarzyszenia.
14.  Przyznawanie  i  ustalanie  wysokości  diet  członków  Zarządu  i  członków
Komisji Rewizyjnej. 
15. Uzupełnianie składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku
wygaśnięcia mandatu. 
16.  Podjęcie  uchwały  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  i  przeznaczeniu  jego
majątku.

§ 24
1.  Zarząd  składa  się  z  3  osób,  wybranych  przez  Walne  Zgromadzenie
większością głosów w głosowaniu tajnym.
2. Do odwołania członków Zarządu wymagane jest minimum 2/3 głosów.
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§ 25
1.  W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej
oraz członkowie Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów. W przypadku równej
liczby  głosów  rozstrzyga  głos  Prezesa  lub  kolejno  Wiceprezesa,  gdy  ten
prowadzi obrady.

§ 26
Zadania Zarządu Stowarzyszenia:
1.  Zarząd  Stowarzyszenia  jest  jego  władzą  w okresie  między  posiedzeniami
Walnego Zgromadzenia.
2. Praca Zarządu Stowarzyszenia opiera się na Regulaminie Pracy Zarządu.
3. Zwoływanie posiedzeń raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej.  
4. Do zakresu działań Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli,
c) opracowywanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych,
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników,
g) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
h) Członkom  Zarządu,  za  sprawowane  przez  nich  czynności,  przysługują
ryczałtowane  diety  i  zwrot  kosztów  podróży  służbowych,  na  zasadach
określonych przez Walne Zgromadzenie,
h) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia.

§ 27
I.  Członkowie  Zarządu  wybierani  są  w  głosowaniu  tajnym  przez  Walne
Zgromadzenie w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków, przy
czym:
1. Walne Zgromadzenie wybiera członków Zarządu funkcyjnie.
2. Wybór następuje większością głosów.

II. Do odwołania wymagane jest minimum 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu
przy zapewnionym qworum.

§ 28
Zadania Komisji Rewizyjnej:
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie w składzie 3 osób.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu.
4.  Komisja  Rewizyjna  na  pierwszym  posiedzeniu  wybiera,  spośród  siebie,
przewodniczącego.
5.  Praca  Komisji  Rewizyjnej  oparta  jest  na  Regulaminie  Pracy  Komisji
Rewizyjnej przyjętej Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
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6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 
7. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności, 
a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b)  składanie  sprawozdań  Walnemu Zgromadzeniu  wraz  z  oceną  działalności
Zarządu  i  wnioskami  dotyczącymi  udzielenia  (lub  też  nie  udzielenia)
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
d) Przewodniczącemu  i  członkom  Komisji  Rewizyjnej,  za  udział  
w posiedzeniach organu kontrolnego przysługują diety na zasadach określonych
przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.  Majątek  Stowarzyszenia  powstaje  ze  składek  członkowskich,  świadczeń
członków  wspierających,  darowizn,  dotacji,  spadków,  zapisów,  dochodów  
z  własnej  działalności,  dochodów  z  majątku  Stowarzyszenia,  dochodów  
z  oprocentowanych  wkładów  gotówkowych  w  bankach,  dochodów  z  akcji  
i  udziałów  w  spółkach,  z  ofiarności  publicznej  oraz  odpisów  od  kwot
przekazywanych na różne cele za pośrednictwem Stowarzyszenia.
3.  W  przypadku  oświadczeń  woli  w  zakresie  rozporządzeń  majątkowych
Stowarzyszenia oraz udzielanych pełnomocnictw w tym zakresie wymagane  
są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 30
1.  Zmiana  Statutu  i  likwidacja  Stowarzyszenia  wymagają  uchwały  Walnego
Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych podczas obrad.
2.  Uchwała  o  likwidacji  Stowarzyszenia  określa  przeznaczenie  majątku
Stowarzyszenia.


