Statut Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Białe Kruki"
z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Białe Kruki”, zwana dalej Stowarzyszeniem, działa
zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, niniejszym Statutem i posiada osobowość
prawną.

§ 1.2. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Białe Kruki” podlega nadzorowi starosty
właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia i może być członkiem innych organizacji
społecznych.

§ 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski oraz kraje Europy. Siedziba mieści
się w Rudzie Śląskiej.

§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków wspieranej przez
samorząd terytorialny, wojewódzkie i centralne władze oraz sponsorów, w sferze
następujących zadań publicznych:
- działalności charytatywnej;
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- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) na rzecz ogółu
społeczności.

§ 5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę, umów
zlecenia oraz zawierać umowy o dzieło.

§ 6. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną i areligijną.

§ 7. Stowarzyszenie może używać legitymacji , odznak i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Opieka nad zabytkami architektury militarnej, przemysłowej, mieszkalnej i sakralnej
posiadającymi wartość historyczną, artystyczną lub naukową; inicjowanie działań
restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych
zabytków, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie ich części, oraz
dokumentowanie tych działań.
2. Inicjowanie działań mających na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków,
zahamowanie procesów ich destrukcji oraz dokumentowanie tych działań.
3. Podejmowanie działań mających na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytków, ustalenie
użytych do ich wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu
zachowania

zabytków

oraz

opracowanie

diagnozy,

projektu

i

programu

prac

konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich.
4. Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii
i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej.
5. Reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji polskiej oraz
europejskiej, na sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie
krajowej i międzynarodowej.
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze
szczególnym uwzględnieniem historii średniowiecznej Polski i Europy.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy
historycznej społeczeństwa oraz członków stowarzyszenia.
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8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczo-rozwojowej w zakresie kultury i sztuki,
ze szczególnym uwzględnieniem sztuki filmowej i fotograficznej.
9. Propagowanie podróżowania i czynnego uprawiania sztuki jako sposobu na rozwój własnej
osobowości.
10. Propagowanie aktywnych i twórczych form spędzania czasu.
11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w
sferze pożytku publicznego.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.

Pozyskiwanie

środków

na

zapewnienie

pomocy

organizacyjnej

i

finansowej

umożliwiającej realizację celów statutowych.
2. Zapewnienie pomocy organizacyjnej i finansowej umożliwiającej trwałe zachowanie
zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.
3. Udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.
4. Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o historii i zabytkach oraz ich znaczeniu dla
kultury.
5. Prowadzenie spotkań i realizacja programów mających popularyzować i upowszechniać
wiedzę o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych.
6. Uczestnictwo i organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych
odtwarzających

wydarzenia

historyczne

pogłębiających

wiedzę

historyczną

oraz

podnoszących świadomość patriotyczną oraz narodową.
7. Współdziałanie w zakresie pielęgnowania patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej z
właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi i poza rządowymi oraz
podmiotami samorządowymi.
8. Organizowanie działalności promującej historię lokalną i działań bitewnych na terenie
Polski.
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9. Pozyskiwanie i zarządzanie obiektami historycznie związanymi z historią lokalną, Polski i
Europy.
10. Promocja regionu Śląska, jego historii, kultury, turystyki i sportu na terenie całego kraju
oraz po za granicami.
11. Organizowanie, uczestniczenie oraz koordynowanie systemu współzawodnictwa o
charakterze olimpiad wiedzy historycznej.
12. Działalność fotograficzna.
13. Nadawanie programów radiofonicznych.
14. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
15. Działalność postprodukcyjna

związana z filmami, nagraniami wideo i programami

telewizyjnymi.
16. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
17. Działalność związana z projekcją filmów.
18. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza.
19. Produkcja biżuterii i wyrobów podobnych.
20. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych.
21. Produkcja wyrobów z drewna, korka, skóry, tekstyliów, słomy i materiałów używanych
do wyplatania.
22..Wszystkie działania podejmowane przez Stowarzyszenie mogą być prowadzone jako
działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.
§ 10. Dochód z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów i
nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11.2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 13.1 Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) złożyła deklaracje:
- przystąpienia do Stowarzyszenia,
- przestrzegania Statutu,
- opłacania składek członkowskich.

§.13.2

Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
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§ 13.3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w
działalności statutowej Stowarzyszenia. Godność Członka honorowego nadaje Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 14. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.

§ 15. Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
3. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków.
4. Uczestnictwa w krajowych i zagranicznych imprezach oraz szkoleniach na zasadach
określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Stowarzyszenia.
6. Noszenia odznaki z godłem Stowarzyszenia oraz posiadania legitymacji członkowskiej.

§ 16. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
3. Aktywnego działania na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.
4. Stałego podnoszenia poziomu wiedzy historycznej.
5....Udziału w imprezach, konferencjach, seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie.
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§ 17. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
prawa określone w § 15 pkt. 2, 3, 4, 5, 6.

§ 17. 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych
obradach Stowarzyszenia.

§ 17. 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 16 pkt. 1,3,4,5.

§ 18.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1..Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez kolejne sześć
miesięcy, nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
złamanie zasad regulaminu oraz zachowania naruszające dobre imię Stowarzyszenia,
złamanie prawa polskiego oraz konwencji międzynarodowych które Polska ratyfikowała.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 18.2.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu.

Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania.

§ 18.3.

Do czasu Walnego Zebrania członkostwo ulega zawieszeniu.

§ 18.4.

Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
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Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 19. Władze Stowarzyszenia:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 20. Wybory władz odbywają się poprzez głosowanie w sposób tajny, jeżeli uprawnieni do
głosowania jednogłośnie nie postanowią inaczej, w obecności co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania w pierwszym ogłoszonym terminie lub bez względu na liczbę
uczestniczących osób w drugim ogłoszonym terminie.

§.21. Uchwały władz podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym ogłoszonym terminie.
Kontrole Komisji Rewizyjnej dokonywane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w
roku. Ze swojej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu
Członków.

§ 22. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, do kompetencji,
którego należy:
1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
3. Uchwalanie wysokości składek.
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4..Zatwierdzanie sprawozdania finansowego z rocznej działalności statutowej Stowarzyszenia
oraz sprawozdań z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
7. Podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, sposobie jej przeprowadzenia i
przeznaczeniu jego majątku.
8. Odwołanie Zarządu w przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną działań
sprzecznych z obowiązującymi przepisami, Statutem i uchwałami.

§ 23 Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 24 Walne Zebranie Członków.
1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się wszystkich
członków Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków również na żądanie co
najmniej 1/3 członków – w terminie do jednego miesiąca od otrzymania takiego wniosku.

§ 25. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach, gdy Walne Zebranie nie
obraduje.

§ 26. Zarząd liczy od 3 do 5 członków, w zależności od potrzeb Stowarzyszenia. Zarząd
wyłania spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. W przypadku wygaśnięcia w
trakcie kadencji członkostwa w Zarządzie wybór uzupełniający zostaje dokonany przez
Zarząd spośród Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
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§ 27 Uprawnienia Zarządu.
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do skutecznego składania oświadczeń
woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych niezbędne jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Zarząd może udzielać pisemnych pełnomocnictw dla osób, które będą miały czasowe
prawo do reprezentowania Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§ 28. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Opracowanie programu działania Stowarzyszenia.
2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Kierowanie pracami Stowarzyszenia i zarządzania jego majątkiem.
4. Sporządzenie planu budżetowego.
5. Wykonanie bilansu rocznego.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę
2.000,00 zł.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
9. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych Stowarzyszeń lub organizacji.
10. Podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa.
11. Stosowanie środków dyscyplinujących wobec członków za niewywiązywanie się z
zobowiązań wobec Stowarzyszenia. Zarząd stosuje następujące środki dyscyplinujące:
- upomnienie słowne,
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- nagana słowna,
- nagana pisemna,
- skreślenie z listy członków.
12. Udzielanie nagród i pochwał członkom Stowarzyszenia.

§ 29. Podejmowanie uchwał przez Zarząd.
1. Na posiedzeniu Zarządu podejmowane są uchwały.
2. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu poczty
elektronicznej e-mail, a także podczas telekonferencji lub wideokonferencji.
3. W przypadku podjęcia uchwał za pomocą poczty elektronicznej e-mail, podczas
telekonferencji lub wideokonferencji Zarząd zobowiązany jest do potwierdzenia podjęcia tych
uchwał własnoręcznym podpisem w terminie 14 (czternastu) dni od momentu ich podjęcia.

§ 30.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Jej pracami kieruje Przewodniczący.

§ 30.2. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością. Kontrole

Komisji

Rewizyjnej dokonywane są w miarę

potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 30. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nim w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
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§ 31.1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
2.

Występowanie

do

Zarządu

Stowarzyszenia

z

wnioskami

wynikającymi

z

przeprowadzonych kontroli.
3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie
wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium władzom Stowarzyszenia.
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu członków
Stowarzyszenia.
6. Zwołanie Walnego Zebrania i zorganizowanie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia, w
razie złożenia przez Zarząd pisemnej rezygnacji.
7. Prawne reprezentowanie Stowarzyszenia w czasie rezygnacji Zarządu i do momentu
wyboru nowego Zarządu.
8. Reprezentowanie Stowarzyszenia w czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy
Stowarzyszeniem, a członkami zarządu.

§ 31.2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,
zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli finansowej i statutowej
działalności Stowarzyszenia. Regulamin Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez
Walne Zgromadzenie Członków.

§ 31.3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej
działalności.
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§ 31.4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontrolnych i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

§ 32. W przypadkach określonych w § 32 ust 1 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie
Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ROZDZIAŁ V.
Majątek Stowarzyszenia

§ 33. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
- składek członkowskich członków zwyczajnych,
- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
- wpływów z działalności statutowej,
- dochodów z majątku Stowarzyszenia,
- dotacji i kontraktów państwowych.

§ 34. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.

§ 35. Ze środków finansowych Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub
zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 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
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 36. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazany na rzecz jego członków, członków
organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.

§ 37. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystany na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji.

§ 48. Członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy oraz ich bliskie
osoby nie mogą zakupić na szczególnych zasadach towarów lub usług od Stowarzyszenia.

§ 39. Prowadzenie księgowości.
1. Prowadzenie ksiąg dochodów i wydatków należy do księgowego, który może być
członkiem Stowarzyszenia.
2. W przypadku braku przynależności księgowego do Stowarzyszenia, może on brać udział w
Walnym Zgromadzeniu członków (jedynie z głosem doradczym).
3. Prowadzenie księgowości Stowarzyszenia Zarząd może zlecić biuru rachunkowemu.

§ 40. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania
środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
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ROZDZIAŁ VI.
Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 41. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta
przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym ogłoszonym
terminie lub bez względu na ilość uczestniczących osób w drugim ogłoszonym terminie.
§ 42. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne
Zebranie

powoła

Komisję

Likwidacyjną

i

zdecyduje

o

przeznaczeniu

majątku

Stowarzyszenia.
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