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 ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
§ 1  

Stowarzyszenie o nazwie „Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy” – zwane dalej 
Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. Zm.).  

 
§ 2  

 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

 
§ 3  

 
Dla właściwego realizowania celów statutowych, społecznych i gospodarczych stowarzyszenie 
może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polski. Siedzibą władz jest 
miasto Białystok.  

 
§ 4  

 
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Instytut Badań nad Dziedzictwem 
Kulturowym Europy.  

§ 5  
 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonym zakresie 
działania.  

 
§ 6  

 
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej jego członków.  

 
§ 7  

W ramach wykonywania statutowych celów Stowarzyszenie może zlecać wykonywanie prac i 

zawierać umowy o dzieło. 

 

 

ROZDZIAŁ II  



CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA  
 

§ 8  
 

1. Celem Stowarzyszenia jest:  
1) koordynacja badań naukowych i studiów nad dziedzictwem kulturowym Rzeczypospolitej 

Polski oraz Europy oraz upowszechnianie ich wyników;  
2) dokumentowanie utraconego i rozproszonego za granicą dziedzictwa polskiego;  
3) ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego;  
4) konserwacja i kopiowanie, a w szczególności mikrofilmowanie muzealiów, archiwaliów, 

starodruków oraz wszelkiego rodzaju księgozbiorów;  
5) podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa oraz tworzenie warunków do 

rozwijania aktywności twórczej, w tym także podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie 
zawodowe osób działających w sferze upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego;  

6) organizowanie współpracy środowisk naukowych zajmujących się badaniami nad 
dziedzictwem kulturowym Rzeczypospolitej Polski i Europy w zakresie działalności 
statutowej Stowarzyszeni i upowszechnianie jej efektów;  

7) wspieranie kształcenia oraz kształcenie kadr i tworzenie intelektualnego zaplecza dla badań 
nad dziedzictwem kulturowym Rzeczypospolitej Polski i Europy;  

8) upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa narodowego i europejskiego oraz na temat 
polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej i 
europejskiej wśród młodzieży szkolnej oraz studentów;  

9) umacnianie więzi środowiska naukowego w kraju i za granicą z innymi organizacjami;  
10) popieranie indywidualnej działalności naukowej członków Stowarzyszenia;  
11) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec innych organizacji społecznych, 

organów administracji samorządowej i państwowej;  
12) uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach i w życiu naukowym związanym 

z dziedzictwem kulturowym Rzeczypospolitej i Europy; 
13) upowszechnianie nauki. 

2. Stowarzyszenie działa poprzez:  
1) organizowanie badań naukowych, konferencji, spotkań naukowych i odczytów;  
2) wydawanie własnych publikacji książkowych i czasopism (w formie elektronicznej i 

papierowej) oraz ich sprzedaż.  
3) pomoc władzom państwowym i samorządowym w prowadzeniu działalności 

popularyzatorskiej z zakresu dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Europy;  

4) współpracę ze stowarzyszeniami w kraju i za granicą;  
5) gromadzenie zbiorów bibliotecznych i materiałów związanych z działalnością 

Stowarzyszenia;  
6) organizowanie kursów, mających na celu pogłębienie wiedzy;  
7) organizowanie szkoleń dla młodzieży i nauczycieli z zakresu dziedzictwa narodowego i 

europejskiego;  
8) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia w szczególności poprzez: 

składki członkowskie, dotacje Unii Europejskiej, dotacje władz centralnych i 
samorządowych, darowizny, granty badawcze pozyskiwane z instytucji naukowych, dotacji 
od sponsorów, wpłat za organizowanie kursów przygotowawczych i z działalności 
gospodarczej prowadzonej w ramach Stowarzyszenia.  

 
§ 9  

 



1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych. 
Uchwałę dotyczącą formy i przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje 
Walne Zebranie Członków. Rozpoczęcie działalności gospodarczej może nastąpić po 
dokonaniu stosownych wpisów KRS.  

2. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia w szczególności poprzez 
składki członkowskie, dotacje Unii Europejskiej, dotacje władz centralnych i samorządowych, 
darowizny, granty badawcze pozyskiwane z instytucji naukowych, dotacji od sponsorów, wpłat 
za organizowanie kursów przygotowawczych i z działalności gospodarczej prowadzonej w 
ramach stowarzyszenia.  

 
 
 

ROZDZIAŁ III  
 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.  
 

§ 10  
 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które pragną działać społecznie i 
wspierać, w tym materialnie, działalność Stowarzyszenia.  

 
§ 11  

 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.  
 
 

§ 12  
 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:  
a) Zgłosiła na piśmie wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia;  
b) Posiada rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia;  
c) Została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, większością głosów.  

2. Od pisemnej uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia, ubiegający się ma 
prawo wnieść zażalenie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od jej doręczenia za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

 
 

§ 13  
 

1. Członkiem wspierającym może być jedynie osoba prawna pragnąca wspomagać pracą lub innego 
rodzaju pomocą, usługą albo też wspierać finansowo działalność Stowarzyszenia.  

2. Członek wspierający ma prawo:  
1) brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;  
2) brać udział w Walnym Zebraniu Członków i zebraniach z głosem doradczym.  

 
 

§ 14  
 

1. Członkostwo honorowe jest nadawane osobom fizycznym przez Walne Zebranie Członków za 
szczególne zasługi.  

2. Członek honorowy nie opłaca składki członkowskie i ma prawo:  



1) brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;  
2) przedstawiać swoje prace i ogłaszać je drukiem w publikacjach Stowarzyszenia.  

 
 

 
 

 § 15  
 

Członkowie honorowi tworzą Komitet Honorowy Stowarzyszenia, który patronuje 
przedsięwzięciom podejmowanym przez Stowarzyszenie.  
 

§ 16  
 

Członek zwyczajny ma prawo:  
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;  
2) uczestniczyć w zebraniach członkowskich;  
3) przedstawiać swoje prace i ogłaszać je drukiem w publikacjach Stowarzyszenia.  

 
§ 17  

 
Członek zwyczajny jest zobowiązany:  

1) propagować idee i cele działalności Stowarzyszenia;  
2) brać udział w pracach Stowarzyszenia;  
3) opłacać składki członkowskie.  

 
§ 18  

 
1. Przynależność do stowarzyszenia ustaje:  

1) poprzez dobrowolne wystąpienie do Zarządu;  
2) na skutek skreślenia z powodu nieopłacania składek przez co najmniej okres dwóch lat lub 

nieusprawiedliwiony brak aktywności trwającej przez okres co najmniej dwóch lat;  
3) w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów 

Stowarzyszenia;  
4) w wyniku pozbawienia członka Stowarzyszenia praw publicznych prawomocnym wyrokiem 

sądu powszechnego;  
5) w przypadku członka wspierającego w wyniku likwidacji osoby prawnej bądź jej rezygnacji 

z członkostwa;  
6) w razie śmierci;  
7) w przypadku członka honorowego w razie śmierci, rezygnacji lub pozbawienia godności 

członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, które tę godność nadała.  
2. W przypadku określonym w § 18 ust. 1 Zarząd, zobowiązany jest zawiadomić członka o 

skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując 
jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. 
Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżane do Walnego 
Zabrania Członków w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.  

 
 

§ 19  
 

Wysokość składki oraz termin płatności określa Zarząd Stowarzyszenia.  
 



ROZDZIAŁ IV  
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ  

 
 

§ 20  
 

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:  
1) Walne Zebranie Członków,  
2) Zarząd,  
3) Komisja Rewizyjna,  
4) (Uchylony)  

 
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie 

Członków zostanie zastąpione zebraniem delegatów, wybranych w proporcji 1 delegat na 5 
członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.  

3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.  
 

§ 21  
 

Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia, uczestniczą w nim wszyscy 
członkowie lub delegaci wybrani w trybie określonym w § 20 ust. 2.  

 
§ 22  

 
Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym lub w przypadku, gdy zaistnieją 
okoliczności szczególne, w trybie nadzwyczajnym.  

 
§ 23  

 
Kadencja wszystkich organów trwa 4 lata.  

 
§ 24  

 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na 2 

lata.  
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu za rok działalności lub okres 
sprawozdawczy;  
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;  
3) zapoznawanie się ze sprawozdaniami Sądu Koleżeńskiego;  
4) rozpatrywanie, zatwierdzanie budżetu i planu pracy Stowarzyszenia na następną kadencję;  
5) zmiana Statutu Stowarzyszenia;  
6) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia;  
7) podejmowanie uchwał w sprawach majątku Stowarzyszenia;  
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał statutowych organów Stowarzyszenia;  
9) nadawanie godności Członka Honorowego;  
10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia. 
 

§ 25  
 



1. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie potrzebna jest 
obecność przynajmniej połowy członków (delegatów).  

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, zwołanego dla załatwienia tego 
samego porządku obrad, ważne są bez względu na liczbę obecnych członków (delegatów).  

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.  
4. Zmiana Statutu Stowarzyszenia i jego rozwiązanie wymaga większości 2/3 głosów przy 

udziale co najmniej połowy uprawnionych Członków (delegatów). Zmiana Statutu odbywa 
się w głosowaniu tajnym.  

 
§ 26  

 
1. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy udziale 

co najmniej połowy uprawnionych Członków (delegatów) w głosowaniu tajnym.  
2. O majątku Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania decyduje Likwidator.  
3. Likwidatorem Stowarzyszenia zostaje Prezes Stowarzyszenia.  

 
§ 27  

 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane:  

1) na mocy uchwały Zarządu;  
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;  
3) na pisemne żądanie 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  

2. Nadzwyczajne Walne zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało 
zwołane.  

 
 
 
 

§ 28  
 

1. Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków można realizować tylko osobiście.  
2. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mają członkowie 

honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście. 

 
§ 29  

 
1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków z podaniem miejsca, daty i porządku obrad 
Zarząd dostarcza członkom lub delegatom co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.  
2. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków odpowiada 
warunkom jak w ust. 1, z tym, że zawiera informację, na czyje żądanie zostaje zwołanie.  

§ 30  
 

1. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje i przewodniczy Prezes, jego Zastępca i Sekretarz 
Stowarzyszenia.  
2. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane. Protokół podpisują: Prezes lub jego 
Zastępca.  

§ 31  
 

1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w sposób tajny zwykłą większością głosów.  



2. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia odbywa się podczas Walnego Zebrania Członków, 
które zwołuje Prezes Stowarzyszenia nie później niż 30 dni od zaistnienia okoliczności związanych 
ze zwolnieniem się miejsca we władzach Stowarzyszenia.  
3. W przypadku uzupełnienia funkcji Prezesa Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołane 
jest przez Zastępcę Prezesa w ciągu 30 dni.  

 
§ 32  

 
Zarząd liczy 3 członków.  

 
§ 33  

 
Organem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest Zarząd, który jest reprezentowany 
przez Prezesa Stowarzyszenia.  

 
§ 34  

 
1. Zarząd składa się z Prezesa Stowarzyszenia, Zastępcy, Sekretarza, którzy są wybierani przez 
Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.  
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.  
3. Zarząd zbiera się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz w ciągu roku.  
4. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

1) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Członków;  
2) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia;  
3) przygotowywanie materiałów na posiedzenia.  

 
§ 35  

 
1. Do zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należy:  

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez Prezesa lub za jego upoważnieniem 
członka Zarządu,  
2) kierowanie sprawami Stowarzyszenia,  
3) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej budżetu i bilansów oraz 
przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków,  
4) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających,  
5) administrowanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach ustalonych przez Walne Zebranie 
Członków,  
6) prowadzenie korespondencji i rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;  

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz 
podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest właściwy Prezes Stowarzyszenia lub, za jego 
upoważnieniem, członek Zarządu w tym w sprawach majątkowych.  

 
§ 36  

 
1. Uchwały Zarządu są prawomocne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy 
jego składu i uzyskały zwykłą większość głosów. Głosowanie uchwał odbywa się w głosowaniu 
tajnym.  
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga 
głos Prezesa, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.  

 



§ 37  
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybranych zwykłą większością głosów w 
głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Członków.  
2. Walne Zebranie Członków powołuje przewodniczącego, sekretarza i członka Komisji 

Rewizyjnej, spośród wybranych osób do Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów w 

głosowaniu tajnym. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów Stowarzyszenia.  
 

§ 38  
 

1. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością z prawem i działalnością statutową Stowarzyszenia. 
Dokonuje kontroli finansowej w dowolnym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej 
raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Stowarzyszenia. Z każdej dokonanej 
kontroli Komisja sporządza protokół i wydaje ewentualne zalecenia. Ze swej działalności Komisja 
Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.  
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w pełnym jej składzie.  

 
§ 39  

 
 (uchylony) 

 

 


