
 
 
 

„GLIWICKIE METAMORFOZY –  

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC” 

 
STATUT  

 
 
 
ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

  § 1 
Stowarzyszenie „Gliwickie Metamorfozy – stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa 
kulturowego Gliwic” – zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawa 
„Prawo o stowarzyszeniach”, zwanej dalej ustawą. 
 

 § 2 
Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto i powiat Gliwice, a siedzibą miasto 
Gliwice. 
 

 § 3 
Stowarzyszenie używa pieczęci ze swoją nazwą. 
 

 § 4 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 
 
 
ROZDZIAŁ II – CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 

 § 5 
Celem Stowarzyszenia jest  : 
1. Inicjowanie i prowadzenie prac renowacyjnych Cmentarza Hutniczego jako zadania 
pierwszoplanowego 
2. Inicjowanie ochrony i renowacji innych obiektów kulturowego dziedzictwa z 
uwzględnieniem priorytetu pkt 1   
oraz równoległe prowadzenie różnorodnej działalności związanej z upowszechnianiem 
wiedzy o historii miasta Gliwice i regionu. 
 

 § 6 
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 
1. pracę własną członków 
2. pozyskiwanie środków materialnych na działalność 
3. współpracę z instytucjami samorządowymi, konserwatorem zabytków oraz innymi 

instytucjami mającymi wpływ na losy obiektów zabytkowych 
4. prowadzenie serwisu internetowego 
5. wydawnictwa i publikacje 
6. współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą 



 
 
ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE, ICH  PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 7 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być 

a -  osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie jak również nie posiadające 
obywatelstwa polskiego 
b – osoby prawne 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa 
przez swojego przedstawiciela. 

 
 

§ 8 
Członkowie dzielą się na: 
1. członków zwyczajnych 
2. członków wspierających 
3. członków honorowych 
 
III.1 CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI 
 

§ 9 
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna pragnąca aktywnie 
realizować cele Stowarzyszenia, oraz niepełnoletni za zgodą opiekuna prawnego 
zgodnie z art.3 pkt3 ustawy. 
 

§ 10 
Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu na 
wniosek osoby zainteresowanej. Kandydatowi któremu odmówiono przyjęcia 
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania. 
 

§ 11 
Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
1. czynnego i biernego prawa wyborczego 
2. udziału w realizacji celów Stowarzyszenia 
3. korzystania w swojej działalności służącej realizacji celów statutowych z pomocy 

Stowarzyszenia 
 

§ 12 
Obowiązkiem  członka zwyczajnego jest: 
1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów Stowarzyszenia 
2. postępowanie zgodne ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia 
3. opłacanie składek członkowskich lub podejmowanie zgodnych z celami 

Stowarzyszenia prac społecznych zamiast opłacania składek zgodnie z uchwałą 
Zarządu. 

 
 
 



§ 13 
Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek: 
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie 
2. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nie wywiązywania się z obowiązków, po 

uprzednim upomnieniu 
 
 
III.2 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY 
 

§ 14 
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc materialną 
lub rzeczową. 
 

§ 15 
Członkowie wspierający przyjmowani są w trybie przewidzianym dla członków 
zwyczajnych. 
 

§ 16 
Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem 
czynnego i biernego prawa wyborczego. Mają natomiast prawo uczestniczenia 
 – z głosem doradczym – w pracach statutowych władz Stowarzyszenia. 
 

§ 17 
Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązywania się z deklarowanych 
świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

§ 18 
Członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku brania czynnego udziału w 
działalności Stowarzyszenia oraz opłacania składek członkowskich. 
 
 

§ 19 
Członkostwo  wspierającego wygasa na skutek: 
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie 
2. utraty zdolności do czynności prawnych 
3. skreślenia uchwałą Walnego Zebrania 
 
 
III.3 CZŁONKOWIE HONOROWI 
 

§ 20 
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 
rozwój idei Stowarzyszenia albo w szczególny sposób przyczyniła się do jego 
rozwoju. 
 

 
 



§ 21 
Godność członka honorowego nadaje (a także pozbawia) Walne Zebranie na wniosek 
Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§ 22 
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. 
 

§ 23 
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku brania czynnego udziału w pracach 
Stowarzyszenia oraz opłacania składek członkowskich. 
 
 
ROZDZIAŁ IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 24 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 
 

§ 25 
Kadencja władz trwa 5 lat. Uchwałą Walnego Zebrania można skrócić kadencję 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 26 

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej 50%+1 osoby spośród 
uprawnionych do głosowania. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne. 

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego gremium. 
 

§ 27 
W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, Zarząd lub Komisja 
Rewizyjna może dokooptować do swego grona osobę spośród członków 
Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby 
danego gremium. 
 
 
IV.1 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
 

§ 28 
1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia 
2. Walne Zebranie jest zwoływane nie rzadziej niż raz do roku 
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a- z własnej inicjatywy 
b- na wniosek Komisji Rewizyjnej 
c- na wniosek min. ¼ członków 
Zawiadomienia zostaną doręczone drogą elektroniczną lub pocztową nie później 
niż na tydzień przed terminem zebrania 



4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności 50%+1 uprawnionych do 
głosowania 

5. Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w przypadku określonym w ust.3 pkt b – 
wówczas Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna 

 
§ 29 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia 
2. uchwalenie statutu i jego zmian 
3. uchwalanie planu finansowego w ramach zdobytych środków 
4. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia 
5. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia 
7. podejmowanie uchwał o związkach z innymi organizacjami 
8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego 
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku 
 
 
 
IV.2 ZARZĄD 
 

§ 30 
1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 

Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 

2 miesiące 
 

§ 31 
1. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby 
2. Zarząd wybiera ze swojego składu prezesa i skarbnika 

 
 
§ 32 

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
1. realizacja celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania 
2. określenie szczegółowych kierunków działania 
3. powoływanie komisji i zespołów, określenie ich zadań i uchwalanie regulaminów 

ich pracy 
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia 
5. uchwalanie planu finansowego i struktury wydatków oraz poddanie ich Walnemu 

Zebraniu  
do zatwierdzenia  

6. kontrola prac społecznych podjętych przez członków 
7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, prowadzenie  dokumentacji 

członkowskiej 
 
 
 



 
 
 
IV.3 KOMISJA REWIZYJ NA 
 

§ 33 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia 
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie 

przewodniczącego 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia 
 
 

§ 34 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1. kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia 
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli 
3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu 
4. zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku i trybie określonym w t 28 pkt 5 
5. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
 
 
ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

§ 35 
1. Majątek Stowarzyszenia  stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Źródłami powstania majątku są: 

a- składki członkowskie 
b- dotacje i subwencje 
c- darowizny i zapisy 
d- dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu 

Stowarzyszenia 
 

§ 36 
1. Dokumenty finansowe oraz wszystkie inne dokumenty rodzące powstanie 

zobowiązań prawnych podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby: prezes lub 
jego zastępca i skarbnik 

2. Pozostałe dokumenty podpisuje prezes lub osoba przez niego upoważniona 
3. Zarząd może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do podpisywania wszystkich 

dokumentów związanych z konkretnym zadaniem lub sprawą. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAL VI – ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA 
 

§ 37 
1. Uchwalenie lub zmiana statutu, a także uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

wymaga  kwalifikowanej większości głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków 

2. Projekt zmian statutu lub uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być 
przedmiotem uchwały Walnego Zebrania wyłącznie wtedy gdy został umieszczony 
w porządku obrad i dołączony do stosownych zawiadomień. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi zawierać zapis o przeznaczeniu 
majątku. 

 
 
 
 
 
 
 
 


