STATUT
Towarzystwa Przyjaciół Śląska
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§l
Towarzystwo Przyjaciół Śląska, zwane w dalszych postanowieniach „ Towarzystwem ", jest
stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach
i posiada z tego tytułu osobowość prawną.
§2
Terminem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą jego
władz Miasto Stołeczne Warszawa.
§3
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.
§ 3a
Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych lub zagranicznych o podobnym
profilu działania ".
§4
Towarzystwo ma prawo używać pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe
organy administracji publicznej.
Rozdział II
Cele i środki działania
§5
Celem Towarzystwa jest:
1) upowszechnianie wiedzy o Śląsku i jego ciągle mało docenianym wkładzie
w ogólnonarodowy dorobek;
2) przeciwstawianie się próbom: umniejszania patriotycznych tradycji Śląska i jego
wielowiekowego trwania w polskości, z zachowaniem mowy, kultury, sztuki oraz
tradycji narodowej; kwestionowania roli i znaczenia Powstań Śląskich a także
zaniedbywania
i likwidowania miejsc pamięci narodowej związanych z dążeniem Ślązaków do
złączenia
z Macierzą;
3) prezentowanie osiągnięć społeczno-gospodarczych, naukowych i kulturalnych Śląska
po powrocie do Polski;
4) popularyzowanie wybitnych ludzi wywodzących się ze Śląska, lub związanych z nim
wieloletnią działalnością;
5) wspieranie młodych utalentowanych osób ze Śląska, między innymi przez
inspirowanie fundowania stypendiów i innych form pomocy materialnej;
6) propagowanie turystycznego poznawania Śląska oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
ze Śląska w innych regionach kraju, także w Warszawie;
7) przeciwdziałanie dzieleniu ludzi urodzonych na Śląsku;

8) kultywowanie i upowszechnianie tradycji i folkloru śląskiego;
9) inspirowanie i wspieranie badań nad najnowszą historią Śląska (po roku 1918) oraz
publikacji poświęconych Ziemi Śląskiej i jej mieszkańcom, w tym także żyjącym poza
Śląskiem.
§6
Cele określone w § 5 Towarzystwo realizuje przez:
1) organizowanie różnorodnych imprez, w tym spotkań i wieczorów dyskusyjnych oraz
imprez kulturalnych;
2) tworzenie zespołów, kręgów, kół problemowych i zainteresowań, w tym
zrzeszających - żyjących w stolicy - mieszkańców różnych części Śląska i jego miast;
3) występowanie do najwyższych władz państwowych ze sprawami i problemami Śląska
i Ślązaków, wymagających podjęcia lub uhonorowania;
4) współpracę ze śląskimi parlamentarzystami oraz stowarzyszeniami regionalnymi
o podobnym profilu działania;
5) organizowanie różnorodnych form współżycia społecznego i towarzyskiego Ślązaków
żyjących w stolicy, wynikających z potrzeb członków i sympatyków Towarzystwa.

1.
2.

1.

2.

3.
4.

5.

1.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§8
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna akceptująca statutowe cele
Towarzystwa, która zgłosi zamiar przystąpienia do Towarzystwa przez wypełnienie
deklaracji członkowskiej, poparty opinią co najmniej jednego członka Towarzystwa.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową bądź
intelektualną. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swoich przedstawicieli.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która ma szczególne zasługi
w realizowaniu celów Towarzystwa.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Towarzystwa na podstawie ich pisemnej deklaracji. W tym samym trybie następuje
skreślenie członków.
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
§9
/skreślony/
§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa,
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3) korzystać z pomocy Towarzystwa
Członkowie Wspomagający korzystają z uprawnień wymienionych w ust.1 pkt. 2 i 3.
Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
biernego prawa wyborczego
§ 11
Członkowie zobowiązani są:
1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
2) przestrajać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3) opłacać roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne
Zgromadzenie,
4) członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w wysokości przez siebie
zadeklarowanej,
5) członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. Nie mają
obowiązku lecz mają prawo uczestniczenia w działalności Towarzystwa.
§ 12
Członkostwo wygasa przez:
1) Dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie Zarządowi,
2) Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składek przez okres 3 lat mimo
pisemnego upomnienia,
3) Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział IV
Władze
§ 13

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
§ 14
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
A. Walne Zgromadzeni.
§ 15
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
2. O terminie Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd
powiadamia członków, co najmniej na 15 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego
Zgromadzenia.
§ 16
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane:
1) na podstawie uchwały Zarządu,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 1/3 członków Towarzystwa.
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 3 miesięcy od dnia
otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 17
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego i podejmowania uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego
Zarządu,
3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną i Sąd Koleżeński,
4) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) uchwalanie zmian statutu,
6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
7) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
9) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.
§ 18
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli
dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał: w I-szym terminie przy
obecności co najmniej 1/2 ogółu liczby osób uprawnionych do głosowania: a w II-gim
terminie niezależnie od liczby obecnych.
B. Zarząd
§ 19
1. Zarząd składa się z 9-15 członków.
2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybiera z pośród swojego
grona: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego oraz skarbnika.
3. Zarząd może dokooptować w toku kadencji do swojego składu nowych członków, na
miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranego Zarządu.
§ 20
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa, przyjmowanie i skreślane członków,
2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3) ustalenie planów działalności budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzania sprawozdań z
ich wykonania,
4) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Towarzystwa,
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
6) zeprezentowania Towarzystwa na zewnątrz,
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7) składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu,
8) powoływanie nadzorowanie zespołów, kręgów, kół problemowych i zainteresowań
oraz zatwierdzanie ich regulaminów ".
§ 21
Posiedzenia Zarządu odbywają się w zasadzie raz w miesiącu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ½ członków
Zarządu.
W posiedzeniu Zarządu bierze udział: przedstawiciel Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego. Mogą w nim brać udział zaproszeni przewodniczący zespołów, kręgów,
kół problemowych i zainteresowań.
Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin przyjęty na jednym z pierwszych
posiedzeń.

C. Komisja Rewizyjna
§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera na swym pierwszym posiedzeniu
spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3. Postanowienia § 19 ust.3 stosuje się odpowiednio.
§ 23
Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności a w szczególności gospodarki finansowej
Towarzystwa,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu wraz z oceną działalności
wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.
§ 24
1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością 1/2 ogólnej liczby członków
Komisji.
3. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty na jej z jej
pierwszych posiedzeń.
D. Sąd Koleżeński
§ 25
1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego.
2. Postanowienia § 19 ust.3 stosuje się odpowiednio.
§ 26
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw
członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz

Towarzystwa, naruszanie zasad współżycia społecznego, oraz sporów powstałych na tle
działalności Towarzystwa.
§ 27
1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 2 lat.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w I-szej instancji przysługuje odwołanie w
terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
3. Odwołanie wydane przez Sąd Koleżeński w II-giej instancji są ostateczne.
4. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin przyjęty na jedym z
pierwszych jego posiedzeń.
Rozdział V
Majątek Towarzystwa
§ 28
1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dotacje,
4) zapisy i darowizny,
5) fundacje,
6) dochody z działalności gospodarczej.
§ 29
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd.
2. Oświadczenia w sprawach finansowych i majątkowych Towarzystwa składają dwie
osoby: prezes lub wiceprezes Zarządu i skarbnik.
3. Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis: prezesa lub wiceprezesa albo
sekretarza generalnego Zarządu.
§ 30
Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku
Towarzystwa wymagają zgody rejestracyjnej.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 31
1. Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia,
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania w I terminie i bez względu na liczbę obecnych w II
terminie.
2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga
zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

