STATUT
Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej
w Zyndranowej
Rozdział I
Przepisy ogólne
Par. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury
Łemkowskiej w Zyndranowej, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.
2. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami).
3. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Zyndranowa, w gminie Dukla. Adres:
Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa, woj.
podkarpackie, powiat krośnieński, gmina Dukla.

Par. 2
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś w
szczególności region łemkowski w województwach podkarpackim i małopolskim.
2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
Par. 3
1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci w dwujęzycznym brzmieniu:
„Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej”
(Товариство Розвитку Музею Лемківской Культуры в Зиндрановій) prostokątnej i
okrągłej, jak również odznak i symboli muzealnych zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
2. Znaki zatwierdza Walne Zebranie Członków.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
Par. 4
1. Celem Towarzystwa jest uświadamianie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby
ratowania i upowszechniania ginącej materialnej i duchowej kultury Łemków.
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Par. 5
Towarzystwo swoje cele realizuje poprzez:
1. Pomnażanie istniejących zbiorów Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej za
pośrednictwem: zbierania, gromadzenia, konserwowania i eksponowania muzealiów
podarowanych przez osoby fizyczne i prawne, muzea, znalezionych, zakupionych lub
ocalałych obiektów etnograficznych, urządzeń i przedmiotów będących świadectwem
gospodarki, twórczości artystycznej, pojęć, obyczajów, przedmiotów kultu religijnego,
bibliografii historycznej, strojów ludowych i innych przedmiotów świadczących o
historii Łemków i Łemkowszczyzny.
2. Gromadzenie materiałów dokumentacyjnych z wymienionych dyscyplin i obszaru
działania, inwentaryzując i katalogując zgromadzone muzealia.
3. Udostępnianie eksponatów, organizację wystaw stałych, czasowych i objazdowych.
4. Udostępnianie i opracowywanie zbiorów do celów naukowych, oświatowych i innych.
5. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej poprzez prezentację obrzędów,
tradycji, współczesnego dorobku kulturowego Łemków („Od Rusal do Jana”,
„Łemkowska Jesień Poetycka”, Plenery malarstwa, rzeźby oraz innych imprez).
6. Opracowywanie, publikowanie, wydawanie katalogów, afiszy, folderów,
przewodników po wystawach, prac popularno-naukowych oraz innej działalności na
rzecz rozwoju kultury Łemkowskiej.
7. Współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi, muzeami, instytucjami i
stowarzyszeniami dla uzyskania wsparcia w realizacji w/w celów.
Par. 6
1. Towarzystwo może ustanawiać wyróżnienia, odznaki honorowe i nagrody nadając je
osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla ochrony i rozwoju
kultury łemkowskiej.
2. Ustanawianie wyróżnień, odznak i nagród należy do kompetencji Walnego Zebrania
Członków.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa
(prawa i obowiązki)
Par. 7
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.1 członków zwyczajnych
1.2 członków wspierających
1.3 członków honorowych
Par. 8
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy i
cudzoziemcy mający stałe miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które popierają cele Towarzystwa.
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Par. 9
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje
Rada Towarzystwa w formie uchwały podjętej większością głosów.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała
jest ostateczna.
Par. 10
1. Członek zwyczajny posiada:
1.1 czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Towarzystwa,
1.2 prawo uczestniczenia w spotkaniach, wystawach, innych imprezach wynikających
z realizacji celów Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
2.1 brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
2.2 przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał Rady Towarzystwa,
2.3 postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie
naruszać dyscypliny organizacyjnej,
2.4 regularnie opłacać składki członkowskie,
2.5 praca członka zwyczajnego na rzecz Towarzystwa jest wykonywana honorowo, z
wyjątkiem członków zatrudnianych w ramach realizowanych projektów na
podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Par. 11
1. Ustanie członkostwa następuje na podstawie uchwał Rady z następujących przyczyn:
1.1 niepłacenia składek i nie uczestniczenia w zebraniach,
1.2 rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
1.3 z przyczyn losowych,
1.4 innych przyczyn.
Par. 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na
miejsce zamieszkania, siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie
przyjęta w poczet członków Towarzystwa, za pomoc w realizacji jego celów.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
Par. 13
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków.
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Rozdział IV
Władze Towarzystwa
Par. 14
1. Władzami Towarzystwa są:
1.1 Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
1.2 W okresie między Walnymi Zebraniami władzę sprawuje Rada Towarzystwa.
1.3 Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
Par. 15
Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Głosowanie w sprawach
personalnych jest tajne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
Par. 16
1. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku.
2. Na wniosek Rady lub 1/3 członków Towarzystwa można zwołać Walne Zebranie
Członków.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Rada. O terminie i miejscu Walnego Zebrania
Członków oraz proponowanym porządku obrad Rada zawiadamia pisemnie, pocztą
elektroniczną lub telefonicznie co najmniej na 7 dni przed terminem. W przypadku
braku quorum uprawnionego do podejmowania uchwał, Rada wyznacza następny
termin zebrania, które uprawnione jest do podejmowania uchwał niezależnie od ilości
obecnych członków.
Par. 17
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.1 wytyczanie kierunków działania Towarzystwa i podejmowanie decyzji w
sprawach finansowych,
1.2 powoływanie, odwoływanie i uzupełnianie składu Rady Towarzystwa i Komisji
Rewizyjnej,
1.3 rozpatrywanie sprawozdań Rady Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,
1.4 udzielanie Radzie Towarzystwa absolutorium,
1.5 rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Towarzystwa o skreśleniu z listy
członków Towarzystwa,
1.6 podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, członkostwa honorowego,
wysokości i terminów opłacania składek członkowskich,
1.7 podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Radę Towarzystwa lub
Komisję Rewizyjną.
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Par. 18
1. Rada Towarzystwa składa się z siedmiu do dwunastu osób, w zależności od liczby
członków Towarzystwa. Radę Towarzystwa stanowią: Przewodniczący, Z-ca
Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik i członkowie.
2. Rada Towarzystwa jest upoważniona do uzupełniania swojego składu o jedną trzecią,
do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
Par. 19
1. Do zakresu działania Rady Towarzystwa należy:
1.1 ustalanie planów działalności,
1.2 wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
1.3 zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
1.4 prowadzenia spraw finansowych Towarzystwa,
1.5 podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i skreśleń członków.
2. Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Rady lub jego zastępca.
Par. 20
1. Posiedzenia Rady Towarzystwa zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
2. Organizację i tryb pracy Rady Towarzystwa określa regulamin pracy Rady
Towarzystwa uchwalony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
Par. 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2. Komisja składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i ma następujące kompetencje:
2.1 jest organem kontroli wewnętrznej,
2.2 kontroluje całokształt działalności Towarzystwa, a w szczególności:
a) realizację uchwał Walnego Zebrania,
b) prawidłowość podejmowania decyzji przez Radę Towarzystwa i ich
wykonanie,
c) gospodarkę finansową,
2.3 składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie wraz z oceną działalności
Rady z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium,
2.4 przedstawia Radzie wnioski w sprawie działalności Towarzystwa.

Rozdział V
Majątek i Działalność Gospodarcza Towarzystwa
Par. 22
1. Majątek Towarzystwa tworzą:
1.1 ruchomości i nieruchomości Towarzystwa,
1.2 inne prawa majątkowe,
1.3 środki pieniężne.
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2. Majątek ten służy wyłącznie do realizowania statutowych celów Towarzystwa.
3. Majątek Towarzystwa powstaje z następujących źródeł:
3.1 składek członkowskich,
3.2 dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3.3 dochodów z własnej działalności i organizowanych odpłatnie imprez,
3.4 dochodów z majątku Towarzystwa,
3.5 ofiarności publicznej.

1.
2.

3.
4.
5.

Par. 23
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, z tym jednak, że cały dochód
z tej działalności jest przeznaczany na realizację celów statutowych Towarzystwa.
Towarzystwo może tworzyć spółki lub fundacje i przystępować do już istniejących,
dysponując tylko swoim majątkiem. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne
Zebranie Członków w formie uchwały.
Towarzystwo gospodaruje majątkiem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
O pomniejszeniu majątku Towarzystwa decyduje uchwała Walnego Zebrania
Członków.
Oświadczenie woli o charakterze majątkowym, w tym zaciąganie zobowiązań
finansowych w imieniu Rady Towarzystwa składa Przewodniczący Rady lub jego
Zastępca.

Rozdział VI
Zmiana Statutu, Rozwiązanie Towarzystwa
Par. 24
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić uchwałą Walnego
Zebrania Członków podjętą bezwzględną większością głosów.
2. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków, podjętej bezwzględną większością głosów.
3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna jednocześnie określać sposób
likwidacji i cel na jaki zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w
Zyndranowej odbytego w dniu 4 lutego 1995 roku.
Zmian w Statucie dokonano uchwałą nr 2/2015 z dnia 31.05.2015 r. Walnego Zebrania Członków Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej odbytego w dniu 31 maja 2015 roku.
Stowarzyszenie zarejestrowano w dniu 05.04.1995 r. w Sądzie Wojewódzkim w Krośnie. Sygn. akt NS-Rej.St 9/95.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 12.07.2002 r.
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