STATUT
WIELKOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO
„GNIAZDO”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo, zwane dalej Towarzystwem, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i zgodnie z ustawa o stowarzyszeniach posiada osobowość
prawną. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy WTG–Gniazdo
§2
1.Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Siedzibą Towarzystwa jest Mnichowo.
§3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym miłośników genealogii na zasadzie dobrowolności i opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne.
§4
Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
profilu działania.
§6
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z
działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych i nie może być
dzielony pomiędzy członków.
§ 6a
Towarzystwo może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego przewidzianą w niniejszym statucie. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego wykorzystany będzie jedynie na rzecz realizacji celów pożytku publicznego.
§7
Towarzystwo posiada własne logo oraz ma prawo wydawać legitymacje członkowskie i ustanawiać i przyznawać odznaczenia.
§8
Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony
§9
Towarzystwo działa w oparciu o porządek prawny RP, w tym z ustawą o stowarzyszeniach
oraz niniejszym statutem, a także ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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II. CELE I SPOSOBY REALIZOWANIA
§ 10
Celem Towarzystwa jest:
1. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy historycznej i genealogicznej w społeczeństwie.
2. (skreślony)
3. Inicjowanie badań historycznych i genealogicznych.
4. (skreślony)
5. Działalność edukacyjna – doskonalenie i pogłębianie wiedzy genealogicznej, historycznej,
geograficznej i kulturowej wśród młodzieży oraz dorosłych.
6. Współudział Towarzystwa w inicjowanych przez jednostki organizacji rządowych, samorządowych i Unii Europejskiej programach skierowanych do organizacji pozarządowych
7. Współpraca w zakresie swej działalności z instytucjami naukowymi, religijnymi, i archiwami
8. Pomoc obywatelom w dostępie do archiwów i dokumentów związanych z poszukiwaniami genealogicznymi.
9. (skreślony)
10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
§ 11
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Dokumentowanie i otaczanie opieką materiałów i archiwaliów genealogicznych jako
świadectw kultury narodowej.
2. Wydawanie biuletynów i publikacji oraz publikacje w środkach masowego przekazu.
3. Organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów i seminariów na tematy historyczne i genealogiczne dla młodzieży szkolnej, studentów oraz dla wolnych słuchaczy.
4. Upowszechnianie wśród polonii genealogii jako elementu więzi z krajem.
5. Wspomaganie instytucji zajmujących się archiwaliami.
6. Pogłębianie wiedzy genealogicznej wśród społeczeństwa i swoich członków.
7. Służenie radą i pomocą badaczom genealogicznym, a zwłaszcza młodzieży.
8. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym
i kulturalnym.
§ 11a
1. Dla realizacji celów w zakresie, w jakim obejmuje ona działalność pożytku publicznego
Towarzystwo prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w następującym obszarach:
a. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
c. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
d. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
e. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
f. turystyki i krajoznawstwa
g. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
h. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
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2. Odpłatna działalność pożytku publicznego może polegać na:
a) 58 11 Z – wydawanie książek;
b) 58 14 Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
c) 58 19 Z – pozostała działalność wydawnicza;
d) 85 59 B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
e) 91 01 B – działalność archiwów;
f) 72 20 Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
3. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego może polegać na:
a) 94 12 Z – działalność organizacji profesjonalnych
b) 94 99 Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych

1.
2.

3.
4.

§ 13
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która wyraziła gotowość przystąpienia
do Towarzystwa i akceptuje jego cele statutowe.
O przyznaniu członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:

pełnoletni obywatele korzystający z pełni praw publicznych,

małoletni w wieku 16-18 lat,

niepełnoletni ( poniżej 16 lat) posiadający zgodę opiekunów prawnych;
Do Towarzystwa mogą należeć cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP.
Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwał
Zarządu.

§ 14
1. Członkiem honorowym może zostać osoba która położyła wybitne zasługi dla genealogii.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek.
§ 15
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, bądź prawna, która zadeklarowała
pomoc Towarzystwu w jego statutowej działalności.
2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
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3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwał
Zarządu.
§ 16
1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
a) czynne i bierne prawo wyborcze,
b) brać udział w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa,
c) brać udział we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
d) występować z wnioskami i postulatami do władz Towarzystwa,
e) korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Towarzystwa;
2. Członek honorowy i wspierający Towarzystwa ma, z wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego, uprawnienia wynikające z § 16 ust. 1 lit. b–e.
§ 17
1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) brać czynny udział w pracach Towarzystwa, realizować jego cel, uchwały i postanowienia.
b) przestrzegać uchwał i decyzji władz Towarzystwa
c) opłacać składki
d) sumiennie pełnić powierzone obowiązki
2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,
oraz przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
§ 18
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa i po rozliczeniu się ze wszystkich istniejących wobec Towarzystwa zobowiązań.
b) wykluczenia przez zarząd z powodu:
b1- niepłacenia przez rok składek
b2- nieprzestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa
b3- działalności na szkodę Towarzystwa
b4- popełnienia czynu godzącego w dobre imię Towarzystwa
c) śmierci osoby fizycznej
d) wygaśnięcia osobowości prawnej członka wspierającego.
2. Osobie wykluczonej z Towarzystwa przez Zarząd przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu.
3. Decyzja walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
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IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 19
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata
3. Władze Towarzystwa mają prawo dokooptować nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu wybranego przez Walne Zgromadzenie na miejsce wygasłych mandatów
§ 20
1. Uchwały władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w
głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej
liczby uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Głosowanie tajne odbywa się za zgodą ½ obecnych uprawnionych do głosowania.

V. WALNE ZGROMADZENIE
§ 21
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkim członkom Towarzystwa.
3. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym uczestniczą:
a) członkowie wspierający, za pośrednictwem swoich przedstawicieli,
b) osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 22
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne, lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa;
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 23
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków nie później niż 30 dni przed terminem
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd
zawiadamia członków nie później niż 14 dni przed terminem .
3. Członkowie Towarzystwa w liczbie co najmniej trzech maja prawo zgłosić wnioski do
porządku dziennego Walnego Zgromadzenia najpóźniej 10 dni przed jego terminem na
ręce Zarządu.
4. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zgromadzenie.
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§ 24
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wytyczenie ogólnego kierunku działania Towarzystwa,
b) Wybór Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium
dla ustępującego Zarządu,
e) Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
f) Podejmowanie uchwał o nadaniu, lub pozbawieniu godności członka honorowego,
g) Ustalanie budżetu Towarzystwa,
h) Uchwalanie statutu i jego zmian,
i) Rozpatrywanie odwołań osób wykluczonych z Towarzystwa,
j) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa;
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa, podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej ½
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie niezależnie od liczby obecnych.
VI. ZARZĄD
§ 25
1. W skład zarządu, poza Prezesem wybranym w odrębnym głosowaniu, wchodzi od 2 do 6
członków. Liczebność Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd wybiera ze swego składu Skarbnika i Sekretarza z możliwością łączenia tych
funkcji.
3. W skład zarządu mogą wchodzić wyłączne osoby, które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 26
W przypadku zwolnienia stanowiska Prezesa funkcje jego przejmuje jeden z członków Zarządu, wybrany przez Zarząd do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością towarzystwa zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi
walnego zgromadzenia.,
b) reprezentowanie towarzystwa na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem towarzystwa,
d) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
e) skreślanie z listy członków,
f) składanie sprawozdań z działalności towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu,
g) uchwalanie regulaminu zarządu,
h) zatrudnianie pracowników etatowych,
i) przygotowanie budżetu i jego realizacja,
j) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
k) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
l) Podejmowanie decyzji w sprawie zawierania umów,
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§ 28
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż cztery razy do roku.
2. W posiedzeniu Zarządu maja prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji
Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.
VII. KOMISJA REWIZYJNA
§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania nadzoru i
kontroli nad jego działalnością, a w swoim działaniu jest niezależna i nie podlega innym
organom Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) prowadzenie kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontrolnych,
c) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie
wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
d) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o powołanie i odwołanie członków Zarządu,
e) opiniowanie wniosku Zarządu o zatwierdzenie sprawozdania rocznego i udzielenie absolutorium,
f) wgląd w dokumentację księgową Towarzystwa, występowanie do członków Zarządu o
udzielenie informacji o bieżącej działalności.
§ 30a
1.
Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje
przewodniczący.
2.
Do ważności obrad oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność wszystkich
członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
4.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ten organ.
§ 30b
1.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
b) pełnić funkcji w Zarządzie Towarzystwa;
c) pozostawać w stosunku pracy z Towarzystwem;
d) pozostawać w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi we wspólnym pożyciu;
e) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
f) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia
w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
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VIII. MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 31
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialno-prawne.

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.

§ 32
Na fundusze składają się:
wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
subwencje, dotacje, zapisy i darowizny,
dochody z majątku Towarzystwa,
dochody z ofiarności publicznej (zbiórki publiczne, 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego),
dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
dochody z odpłatnej działalności statutowej i pożytku publicznego,
dochody ze sponsoringu.

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy
uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

§ 33
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd
§ 34
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
§ 34a
Stowarzyszenie nie może:
a) Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b) Przekazywać majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
d) Kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe..
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35
Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie niezależnie od liczby obecnych.
§ 36
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określać tryb i termin likwidacji, wyznaczyć
likwidatorów oraz określić przeznaczenie majątku Towarzystwa
§ 37
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Towarzystwa do Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut w powyższym brzmieniu uchwalono na zebraniu założycielskim dnia 26 kwietnia 2008
r. w Czerniejewie.
Zmiany wprowadzono:
Na Walnym zebraniu 22.05.2010 w Żerkowie.
Na Nadzwyczajnym Walnym zebraniu 16.10.2010 w Chabsku.
Na Walnym zebraniu 22.03.2014 w Poznaniu.
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