Statut
Stowarzyszenia Dokumentalistów „Droga”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Dokumentalistów „Droga” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego
statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SD „Droga” lub Stowarzyszenie „Droga”.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem wschodnich terenów przygranicznych. Dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
2. Siedzibą władz głównych Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§5
Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w
zakresie:
1. Dokumentacji wielokulturowego dziedzictwa, życia obyczajowego, społecznego, architektury i
środowiska naturalnego regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem terenów
wschodnich.
2. Współuczestnictwa w kształtowaniu świadomości własnej kultury, na którą składają się
uwarunkowania historyczne, ekonomiczne, obyczajowe i religijne mające wpływ na obecną
rzeczywistość.
3. Upowszechniania zebranych przez Stowarzyszenie materiałów w kraju i zagranicą.

§6
Powyższe cele i zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1.
2.
3.
4.

Tworzenie dokumentacji fotograficznej, filmowej, tekstowej oraz dźwiękowej.
Prezentację regionów w Internecie.
Działalność wystawienniczą.
Działalność edukacyjną przez organizowanie:
-Kursów i szkoleń
-Akcji plenerowych
-Konkursów
-Klubów dyskusyjnych
5. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami kultury oraz innymi
stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.
6. Tworzenie archiwum zabranych materiałów.
§7
Stowarzyszenie może dla celów statutowych rozpocząć decyzją zarządu prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie:
1. Artystyczna i literacka działalność twórcza
2. Działalność muzeów i ochrona zabytków
3. Działalność archiwów
4. Działalność związana z bazami danych
5. Działalność obiektów kulturalnych
6. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych
7. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane
8. Sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepów
9. Działalność związana z turystyką
10. Działalność wydawnicza

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca
od daty złożenia deklaracji.

§ 10
Prawa członka zwyczajnego:
1. Używanie tytułu członka Stowarzyszenia,
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
3. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,
4. Pełnej informacji o działaniach organów Stowarzyszenia,
5. Posiadanie legitymacji członka Stowarzyszenia,
6. Korzystanie z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
7. Odwołanie się od decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia do
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
§ 11
Obowiązki członka zwyczajnego:
1. Współudział w realizacji celów Stowarzyszenia,
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3. Opłacanie składek członkowskich według zarządzeń władz Stowarzyszenia,
4. Sumienne wypełnianie obowiązków wynikających z pełnionych w Stowarzyszeniu funkcji,
5. Uczestniczenie w walnym zebraniu członków,
§ 12
1. Osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne deklarujące pomoc finansową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, mogą zostać członkami
wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli do Zarządu, który
podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
3. Zarząd Stowarzyszenia w każdej chwili, za pomocą stosownej uchwały, może zdecydować o
ustaniu członkowstwa wspierającego.
4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.
5. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w WZC z głosem doradczym.
§ 13
Utrata członkostwa zwyczajnego i skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną do Zarządu Stowarzyszenia
2. Wykluczenie przez Zarząd;
a/ za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez ponad 6 miesięcy
po uprzednim upomnieniu,
b/ z powodu utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego
orzeczenia sądu powszechnego,
c/ za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających ze statutu Stowarzyszenia oraz
uchwal i postanowień władz Stowarzyszenia.
3. Śmierć członka

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRZEPISY OGÓLNE
§ 14
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ( WZC )
2. Zarząd Stowarzyszenia ( ZS )
3. Komisja Rewizyjna ( KR )
§ 15
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Władze Stowarzyszenia konstytuują się nie później niż 15 dni po ich wyborze. Zebranie
konstytuujące zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes ZS.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, posiedzenia władz Stowarzyszenia zwołuje i obradom
przewodniczy w przypadku zarządu prezes lub wiceprezes, zaś w przypadku KR
przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie
uczestnikami podmiotów gospodarczych, będących stroną umów ze Stowarzyszeniem,
skutkujących zobowiązaniami finansowymi. W szczególnych przypadkach,
w których korzyści Stowarzyszenia są bezsporne, zgodę w tej sprawie może uchwalić
Zarząd Stowarzyszenia.
5. Do władz wchodzą kandydujący na liście w kolejności otrzymanych głosów,
o ile statut nie stanowi inaczej.
§ 16
1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
a/ skreślenia z listy członków Stowarzyszenia
b/ zrzeczenia się mandatu
2. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przypadku
jeżeli:
a/ bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech kolejnych posiedzeniach
danego organu,
b/ bez ważnych przyczyn co najmniej przez 6 miesięcy nie biorą udziału
w powierzonych im pracach danego organu.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani jedynie przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia
§ 17
1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2
członków danego organu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego. Głosowanie jest jawne.
2. Zebrania wszystkich władz Stowarzyszenia są protokołowane, ze szczególnym
uwzględnieniem treści rozpatrywanych uchwał i wyników głosowań w sprawie tych uchwał.
Wszystkie protokoły zebrań władz Stowarzyszenia są jawne.
3. Wnioski i postulaty członków Stowarzyszenia, kierowane do
władz Stowarzyszenia, są rejestrowane, a odpowiedzi winny być udzielane w terminie do
3 miesięcy.

§ 18
Ewentualne braki w składzie organów Stowarzyszenia, wynikające z utraty członkowstwa w
Stowarzyszeniu lub funkcji pełnionej w tych organach uzupełniane są na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§ 19
1. Walne zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz do roku.
§ 20
W Walnym Zebraniu członków udział biorą zwyczajni i wspierający członkowie stowarzyszenia.
§ 21
O miejscu i terminie oraz projekcie porządku dziennego WZC, prezes lub wiceprezes ZS zawiadamia
co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem członków Stowarzyszenia
§ 22
Każdy członek może zgłosić wnioski do WZC
§ 23
WZC obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad. Do podjęcia uchwał w
sprawie zmiany statutu konieczna jest większość co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
1/2 członków Stowarzyszenia.
§ 24
Do kompetencji WZC należy:
1. Ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres nowej kadencji.
2. Rozpatrywanie sprawozdań ZS, KR.
3. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków
4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia oraz uchwalanie bądź zmiana
regulaminów: ZS, KR oraz ordynacji wyborczej władz Stowarzyszenia
6. Wybór władz naczelnych Stowarzyszenia, w odrębnych głosowaniach
a/ Prezesa Stowarzyszenia
b/ 4 członków ZS mandaty otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę
głosów
c/ 3 członków Komisji Rewizyjnej.

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
8. Podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach wymagających decyzji Zebrania
Stowarzyszenia
9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia

§ 25
1. Nadzwyczajny Zebranie Członków ( NZC ) Stowarzyszenia może odbyć się w każdym
czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a/ z własnej inicjatywy Zarządu
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej
c/ lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje NZC w terminie do trzech miesięcy od daty zgłoszenia
wniosku.
3. Zarząd Stowarzyszenia informuje członków stowarzyszenia o NZC w czasie do dwóch miesięcy
przed jego terminem.
ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 26
1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi zebraniami członków.
Zarząd składa się z 5 członków.
Zebrania ZS odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
Zebrania ZS zwołuje Prezes
Na pierwszym zebraniu zarząd stowarzyszenia wybiera wiceprezesów, skarbnika i sekretarza
§ 27

Do kompetencji i obowiązków ZS należy:
1. Realizowanie zadań statutowych zgodnie z programem uchwalonym
przez Walne Zebranie Członków i podejmowanie związanych z tym uchwał.
2. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i wysokości składek członkowskich.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach majątku Stowarzyszenia i lokali
pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach działalności
cywilno - prawnej Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie uchwał o zwoływaniu WZC.
7. Podejmowanie decyzji w sprawie zawierania umów o współpracy
z innymi organizacjami i osobami prawnymi.
8. Podejmowanie decyzji o przynależności do organizacji międzynarodowych.
9. W przypadku ustania mandatu Prezesa ZS, dokonuje wyboru nowego
prezesa spośród członków ZS, na okres do najbliższego WZC.
10. Reprezentowanie Stowarzyszenia.
11. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zarządzanie jego majątkiem
i funduszami, zgodnie z uchwałami WZC i ZS.

12. Opracowywanie projektów planów działalności, preliminarzy
budżetowych sprawozdań i bilansów.
13. Prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia Wpisywanie członków przyjętych do Stowarzyszenia i skreślanie
z listy członków.
14. Zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
15. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników do realizacji określonych
zadań Stowarzyszenia.
16. Informowanie o swojej działalności.
17. Merytoryczne przygotowanie zebrań i projektów uchwał,
które mają być rozpatrywane.
18. Przygotowanie i złożenie sprawozdania z działalności ZS oraz bilansu na WZC.

ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA
§ 28
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez WZC.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, co najmniej jeden raz w roku.
§ 29

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola wykonania uchwał WZC.
2. Ocena corocznych sprawozdań Zarządu i bilansu.
3. Występowanie do ZS z uwagami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli oraz
w innych sprawach będących przedmiotem prac KR.
4. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności WZC oraz stawianie wniosków w sprawie
absolutorium dla ZS.
5. Wnioskowanie do ZS o zwołanie NZC.
§ 30
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach wszystkich władz
Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I ZASADY REPREZENTACJI

§ 31
1. Majątek STOWARZYSZENIA mogą stanowić środki finansowe i rzeczowe, nieruchomości
i ruchomości oraz prawa majątkowe, nabyte przez Stowarzyszenia w trakcie swojej
działalności.
2. Przychodami tworzącymi majątek Stowarzyszenia są:
A/ składki członkowskie,
b/ darowizny, dotacje, subwencje i zapisy, dokonane zgodnie z obowiązującym
prawem,
c/ odsetki od depozytów kapitałowych,
d/ przychody z działalności gospodarczej w przypadku podjęcia stosownej uchwały
przez ZS, zgodnie z § 7
3. Wszelkie Dochody Stowarzyszenia przeznacza się na realizację zadań statutowych.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia należy do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 32
1. Wszelkie decyzje zarządu skutkujące zobowiązaniami majątkowymi wymagają dla
swojej ważności podpisów Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia
składanych na zasadzie reprezentacji łącznej.
2. Inne dokumenty i korespondencję może podpisywać każdy z członków zarządu.
ROZDZIAŁ IX
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 33
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały WZC, powziętej
większością co najmniej 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków stowarzyszenia
na WZC Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi cel i sposób na jaki ma być przeznaczony
majątek Stowarzyszenia

