STATUT STOWARZYSZENIA STAROŻYTNIKÓW
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Organizacja, zwana dalej “Stowarzyszeniem”, nosi nazwę: Stowarzyszenie Starożytników.
2. Stowarzyszenie jest zarejestrowaną organizacją pozarządową, o statusie pożytku
publicznego, nienastawioną na zysk i jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną

3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Warszawa.
§ 2.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W
przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
2. Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych służących realizacji
celów Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
§ 3.
1.

Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.

2.

Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 4.

Celem Stowarzyszenia jest:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kreowanie wizerunku archeologii jako nauki historycznej, której znaczenie i rozwój są istotne
dla całego społeczeństwa.
Promocja polskich osiągnięć archeologicznych
Wspieranie i promocja inicjatyw zmierzających do ochrony narodowego dziedzictwa kultury.
Promocja turystyki związanej z poznaniem naszego dziedzictwa narodowego, zwłaszcza
archeoturystyki
Wspieranie i promocja regionalnych przedsięwzięć kulturalnych, zwłaszcza propagujących dobra
naszej kultury
Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznania narodowego dziedzictwa kultury i jego ochrony
Wspieranie i promocja wszelkich działań propagujących szeroko rozumianą kulturę - zarówno
dawną, jak i współczesną.
Prowadzenie badań archeologicznych w kraju i za granicą w ramach ochrony dziedzictwa
narodowego w Polsce i poza jej granicami
Ochrona dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą
Opracowywanie opinii dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym powoływanie
rzeczoznawców
Prowadzenia konserwacji zabytków, w tym powoływanie rzeczoznawców
§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a)
b)

Inicjowanie i realizację przedsięwzięć mających na celu przybliżenie społeczeństwu polskiego
dziedzictwa kulturowego.
Organizowanie sympozjów, konferencji i spotkań.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Prowadzenie działalności edukacyjno - szkoleniowej związanej z problematyką dziedzictwa
kulturowego i jego ochrony.
Wspieranie turystyki kulturalnej, zwłaszcza związanej z dziedzictwem kulturowym.
Prowadzenie działalności edukacyjno - szkoleniowej związanej z problematyką integracji
europejskiej w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego.
Prowadzenie badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym zarówno polskim jak i
europejskim.
Propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą.
Promocję działań i instytucji wspierających realizacje celów statutowych Stowarzyszenia
Współpracę
z
administracją
państwową,
samorządami
lokalnymi,
organizacjami
samorządowymi, pozarządowymi i gospodarczymi.
Prowadzenie badań archeologicznych i archeologiczno-konserwatorskich w kraju i za granicą, w
ramach ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce i poza jej granicami.
Opracowywania opinii dotyczących ochrony dziedzictwa narodowego;
Konserwację zabytków.
§ 6.

W celu utrwalenia wartości, uznawanych za najistotniejsze dla świadomości narodowej i
obywatelskiej, działalność Stowarzyszenia w sferze zadań publicznych obejmuje zadania w
zakresie:
a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) działalność na rzecz mniejszości narodowych, zwłaszcza w zakresie pielęgnowania ich
dziedzictwa narodowego i kulturowego;
c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
f) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
§ 7.
1. Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych.
§ 9.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy i
cudzoziemcy mający stałe miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - które
popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w jego
pracach.
§ 10.
O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd mocą
uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji dwóch członków
Stowarzyszenia.
§ 11.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, sesjach naukowych
wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
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2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i działalności na rzecz jego celów
statutowych
b)

przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

c)

regularnie płacić składki członkowskie.

§ 12.
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących
przypadkach:
a) złożonej na piśmie rezygnacji z członkostwa;
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12
miesięcy,
c) śmierci. osoby fizycznej
3.
Wykluczenie członka zwyczajnego
Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących
wypadkach:
a) prowadzenia działalności sprzecznej z niniejszym statutem;
b) popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia
lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
4.
Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 3 Zarząd umożliwia złożenie
wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 3 członek może odwołać się w ciągu 30
dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego Zebrania, którego uchwała
jest ostateczna, za pośrednictwem Biura Zarządu.
§ 13.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do
Stowarzyszenia przez Zarząd.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
§ 14.
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania,
której godność tę nada Zarząd lub Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 15.
Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i działaniach
Stowarzyszenia, z głosem doradczym - także w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
Rozdział IV
WŁADZE

STOWARZYSZENIA

A. Postanowienia ogólne
Władzami Stowarzyszenia są:

§ 16.

1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17.
Wyboru i powołania władz dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w
głosowaniu tajnym.

3

§ 18.
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków nie uczestniczy co
najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być
podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych.
3. Postanowienia ust., 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia.
B. Walne Zebranie
§ 19.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania są:
a) zwyczajne;
b) nadzwyczajne.
3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w
minionej kadencji;
b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności - zwłaszcza
finansowej Stowarzyszenia;
c) udzielanie - po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - absolutorium
ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
d) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
e) decydowanie o wysokości składek członkowskich;
f) wybór, powołanie i odwołanie Zarządu;
g) wybór, powołanie i odwołanie Komisji Rewizyjnej;
h) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian;
i) ustanowienie i nadawanie wyróżnień i odznak, o których mowa w § 7,ust.1;
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
4. Porządek Walnego Zebrania ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania
takiego zebrania.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są powoływani na okres pięciu lat. Jednak
Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym
terminem i powołać w to miejsce nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
6. W przypadku powstania wakatu w wybieralnych organach statutowych Stowarzyszenia na
najbliższym Walnym Zebraniu dokonuje się wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające
następują w trybie postanowień § 17 Statutu. W przypadku wyborów uzupełniających mandat
nowo wybranego członka organu Stowarzyszenia kończy się z upływem kadencji danego organu,
w trakcie której został wybrany.
§ 20.
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:
a) wniosku Komisji Rewizyjnej;
b) pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
c) własnej inicjatywy.
3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania listem
poleconym lub w inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad.
§ 21.
W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
a) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;
b) członkowie wspierający i honorowi;
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§ 22.
Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego, który prowadzi posiedzenie.
C. Zarząd
§ 23.
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym prezesa;
2. Prezesa oraz członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie;
§ 24.
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenie i reprezentuje je na zewnątrz.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie
dwóch członków Zarządu, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu
pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes
Zarządu lub inna osoba upoważniona przez Zarząd.
§ 25.
1. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem ;
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania
członkostwa;
d) przyjmowania składek członkowskich od członków zwyczajnych i wspierających;
e) powoływanie struktur wspomagających działania Stowarzyszenia;
f) kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz
wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem
Stowarzyszenia.
2.

Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami
podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3.

Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie
wymagających wspólnego działania.
§ 26.

1. Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.
2. Biurem Zarządu kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.
3. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia
nawiązuje z nim prezes Stowarzyszenia, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa
Stowarzyszenia stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim dwóch
członków Zarządu na podstawie osobnej uchwały Walnego Zebrania.
4. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu
pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników, z tym że zatrudnianie i
zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Zarządu.
§ 27.
Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
D. Komisja Rewizyjna
§ 28.
1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu
Stowarzyszenia i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
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a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków powołanych przez Walne Zebranie
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
§29
1. Komisja Rewizyjna, w celu wykonania swych zadań kontrolnych, jest uprawniona do:
a) żądania od
Stowarzyszenia;

Zarządu

przedstawienia

wszelkich

dokumentów

dotyczących

działalności

b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
2 Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i
finansowej Stowarzyszenia;
b) składanie sprawozdań na Walnym
Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
e) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
§ 30.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
§ 31.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i, w razie potrzeby, inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa
z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA
§ 32.
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) środki pieniężne
b) ruchomości oraz nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia;
c) inne prawa majątkowe.
2. Majątek ten służy do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i nie można:
a) udzielać z niego 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";
b) przekazywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, 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;
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
4. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a)
b)
c)
d)
e)

składek członkowskich;
dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
ofiarności publicznej;
dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez;
dochodów z majątku Stowarzyszenia;
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f)

innych.
§ 33.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ogólnymi zasadami prawa.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne, zgodne ze swoimi celami statutowymi, poprzez
odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
§ 34.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia i innych wewnętrznych jednostek
organizacyjnych Stowarzyszenia ustala Zarząd w ramach obowiązujących przepisów.
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 35.
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie na podstawie ważnej
uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
§36.
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie
wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz inicjatyw
społecznych realizujących zadania zbieżne z celami Stowarzyszenia.
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