
Załącznik do Uchwały nr 3/2015 
Walnego Zebrania Członków 
Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich 
z 18 listopada 2015 r. 

 
 
 

STATUT 
Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich 

 
Rozdział I 

Nazwa, siedziba, teren działania, status prawny 
 
§ 1.  Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich”, zwane  
w dalszym ciągu niniejszego Statutu – Towarzystwem. 
 
§ 2. Terenem działania Towarzystwa jest miasto Siemianowice Śląskie, z siedzibą  
w Siemianowicach Śląskich przy Al. Sportowców 3. 
 
§ 3. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Towarzystwo działa na podstawie 
obowiązujących przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 333 z późn. zm.). 
 
§ 4. 1. Towarzystwo używa pieczęci podłużnej oraz pieczęci personalnych według wzoru  
i treści ustalonych przez Zarząd Towarzystwa. 
2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących  
w tym zakresie przepisów. 
 
§ 5. Towarzystwo winno współpracować z innymi organizacjami społecznymi 
zainteresowanymi historią, kulturą i rozwojem miasta. 
 

Rozdział II 
Cele i zakres działania 

 
§ 6. Towarzystwo jest organizacją społeczną powołaną do popularyzacji, organizowania 
oraz prowadzenia działalności przyczyniającej się do wszechstronnego rozwoju Siemianowic 
Śląskich. 
 
§ 7. Działalność swoją Towarzystwo opiera na pracy społecznej członków, do prowadzenia 
swych spraw może zatrudnić pracowników. 
 
§ 8. Towarzystwo ma charakter społeczny, opiniodawczy, doradczy dla organów gminy  
i w tym charakterze może udzielić porad, wyjaśnień i opinii, oraz występować do władz 
państwa, administracji samorządowej, instytucji i organizacji społecznych z inicjatywami  
w zakresie społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju miasta Siemianowice Śląskie 
oraz propozycjami przyznawania działaczom odznaczeń państwowych i innych. 

 



§ 9. Celem Towarzystwa jest: 
1) rozwijanie zainteresowań społeczeństwa historią Siemianowic Śląskich, ochroną 

pomników, pamiątek i zabytków, utrwalenie pamięci i oddawanie należnego 
honoru bohaterom tej ziemi, którzy walczyli o wyzwolenie narodowe i społeczne; 

2) inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz upiększania miasta; 
3) prowadzenie działalności wydawniczej i propagandowej związanej z realizacją 

zadań statutowych; 
4) kultura; 
5) kultura fizyczna i sport; 
6) oświata i nauka; 
7) dobroczynność; 
8) pomoc społeczna; 
9) ochrona zdrowia; 
10) ochrona środowiska. 

 
§ 10. Towarzystwo realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej 
poprzez: 

1) współpracę z wszelkiego rodzaju podmiotami, w tym w szczególności władzami 
państwowymi, samorządowymi, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami, 
stowarzyszeniami w zakresie realizacji zadań statutowych; 

2) opiekę nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi i zabytkami; 
3) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej nawiązującej do tradycji  

i historii miasta; 
4) działalność edukacyjna; 
5) popieranie badań naukowych; 
6) objęcie patronatem placówek kulturalno-oświatowych oraz zespołów, których 

działalność związana jest z celami statutowymi Towarzystwa; 
7) popularyzację w społeczeństwie planów społeczno-gospodarczych dotyczących 

wszechstronnego rozwoju miasta; 
8) przyznawanie nagrody „Lauru Siemiona”  za wybitną działalność w zakresie 

rozwoju gospodarczego miasta, kultury i działalności społecznej; regulamin 
przyznawania  nagrody ustala Zarząd; 

9) gromadzenie środków finansowych i prowadzenie działalności gospodarczej  
z przeznaczeniem dochodów na realizację zadań statutowych Towarzystwa; 

10) działalność wydawniczą, w tym w szczególności wydania biuletynu 
informacyjnego, poradnika, produkcja filmowa; 

11) działalność integracyjną, w tym m.in. organizację i  udział w obchodach, 
rocznicach, festynach, konkursach, wystawach, paradach, piknikach, pikietach, 
manifestacjach; 

12) prowadzenie i udział we wszelkiego rodzaju form oświatowych i edukacyjnych,  
w tym m.in. szkół, przedszkoli, uniwersytetów (np. III wieku), warsztatów, 
konferencji; 

13) organizację i udział w imprezach, w tym m.in. w portalach, wernisażach, 
kongresach; 

14) prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej, w tym poprzez zajęcia 
terapeutyczne m.in. w ramach warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów 
aktywności zawodowej, placówka – świetlica środowiskowa; 



15) prowadzenie portalu internetowego oraz sklepu internetowego; 
16) organizację wszelkiego rodzaju form wypoczynku, w tym m.in. kolonii, obozów, 

wycieczek; 
17) działalność leczniczą; 
18) działalność kulturalną; 
19) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją 

publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami 
fizycznymi; 

20) udział i wsparcie w badaniu i rekrutacji grup w ramach realizowanych projektów 
przez Towarzystwo; 

21) prowadzenie samodzielnej działalności promocyjnej. 
 

Rozdział III 
Członkowie – ich prawa i obowiązki 

 
§ 11. Członkowie dzielną się na: 

1) rzeczywistych; 
2) honorowych; 
3) wspierających. 

 
§ 12. Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, która przyjęta zostaje na podstawie pisemnej deklaracji 
przez koło lub Zarząd Towarzystwa oraz opłaci składkę członkowską. 
 
§ 13. 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla 
miasta Siemianowic Śląskich lub pomogła Towarzystwu realizować jego cele w sposób 
szczególny. 
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarządu. 
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich ustalonych 
przez Walne Zebranie Towarzystwa. 
 
§ 14. 1. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Towarzystwo. 
2. Osoba fizyczna może być członkiem wspierającym Towarzystwo. 
3. Członek wspierający wykonuje swoje prawa i obowiązki określone w statucie. 
4. Członek wspierający może działać poprzez swego przedstawiciela. 
 
§ 15. Rzeczywisty członek ma prawo do: 

1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa oraz głosowania uchwał; 
2) udziału w zebraniach, konferencjach, seminariach, kursach i imprezach 

organizowanych przez Towarzystwo; 
3) działania w sekcjach specjalistycznych zgodnie z posiadanym przygotowaniem 

oraz zainteresowaniami; 
4) noszenia odznaki organizacyjnej. 

 
§ 16. Członek wspierający lub honorowy ma prawo do: 

1) brania udziału w Walnym Zebraniu Towarzystwa z głosem doradczym; 
2) korzystania z urządzeń i pomocy fachowej Towarzystwa. 



§ 17. Członek rzeczywisty jest zobowiązany do: 
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa; 
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa; 
3) przestrzegania norm współżycia społecznego; 
4) regularnego opłacania składek członkowskich ustalonych przez Walne Zebranie 

Towarzystwa. 
 
§ 18. Członek honorowy jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa; 
2) przestrzegania norm współżycia społecznego. 

 
§ 19. Członek wspierający jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa; 
2) przestrzegania norm współżycia społecznego; 
3) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa. 

 
§ 20. Członkostwo rzeczywiste ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi Towarzystwa; 
2) skreślenia przez Zarząd Towarzystwa z powodu systematycznego uchylania się od 

wypełniania obowiązków określonych statutem, regulaminem i uchwałami władz 
Towarzystwa lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu 
Powszechnego na utratę praw publicznych i obywatelskich; 

3) śmierci członka rzeczywistego; 
4) rozwiązania stowarzyszenia. 

 
§ 21. Członkostwo honorowe ustaje na skutek: 

1) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na utratę praw 
publicznych i obywatelskich; 

2) śmierci członka honorowego; 
3) rozwiązania stowarzyszenia. 

 
§ 22.  Od uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu przysługuje każdemu członkowi prawo 
do odwołania się do Walnego Zebrania – złożone za pośrednictwem Zarządu – w terminie 30 
dni od daty pisemnego powiadomienia. Walne Zebranie, rozpatruje sprawę na najbliższym 
posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 
 
§ 23. Członkostwo wspierające ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa; 
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w wyniku nie wywiązania 

się z obowiązków wynikających ze statutu; 
3) w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego lub śmierci,  

w przypadku osoby fizycznej; 
4) utraty osobowości prawnej, w przypadku osoby prawnej; 
5) rozwiązania stowarzyszenia. 

 
 
 



Rozdział IV 
Władze Towarzystwa 

 
§ 24. 1. Władze Towarzystwa stanowią: 

1) Walne Zebranie Towarzystwa; 
2) Zarząd Towarzystwa; 
3) Komisja Rewizyjna; 
4) Sąd Koleżeński. 

2.  Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym 
lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie. 
3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 
4. W przypadku braku najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania władze mogą 
podjąć stosowne uchwały, w drugim terminie, zwykłą większością głosów bez względu na 
liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. 
5. W przypadku ustąpienia członka lub członków władz, władzom tym przysługuje prawo 
dokooptowania nowego, jednak w liczbie nie większej niż 1/3 osób pochodzących z wyboru.  
 
§ 25. 1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Towarzystwa zwołane przez Zarząd. 
2. Walne Zebranie Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Walne Zebranie zwyczajne odbywa się raz w roku. 
 
§ 26. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 
Towarzystwa; 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej  
i po upływie kadencji; 

4) wybór przewodniczącego i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego; 

5) uchwalenie wysokości składek członkowskich; 
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji o przynależności do Towarzystwa; 
7) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Towarzystwa; 
8) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu; 
9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa. 

 
§ 27. 1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy 
obecności co  najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez 
względu na ilość obecnych. 
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwały 
o rozwiązaniu Towarzystwa i zmiany Statutu, dla których wymagana jest większość 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 
§ 28. 1. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie rzeczywiści z głosem stanowiącym. 
2. Z głosem doradczym udział biorą: 

1) członkowie honorowi; 



2) członkowie wspierający; 
3) zaproszeni goście. 

 
§ 29. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków rzeczywistych. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie należy zwołać w terminie 14 dni od momentu 
wpłynięcia stosownego wniosku. 
§ 30. Zarząd Towarzystwa w liczbie 5 – 7 osób jest wybierany przez Walne Zebranie. 
 
§ 31. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, 

wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania; 
3) uchwalenie określonych planów działalności merytorycznej, preliminarza  

i budżetu; 
4) sporządzanie sprawozdań; 
5) uchwalenie regulaminów wewnętrznych; 
6) zarządzanie majątkiem i funduszem Towarzystwa; 
7) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z ogólnej działalności Zarządu; 
8) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadawanie lub pozbawienie 

członkostwa honorowego i rzeczywistego; 
9) powoływanie i rozwiązywanie kół oraz nadzorowanie ich działalności; 
10) powoływanie komisji problemowych, określenie zakresu ich działalności  

i kompetencji; 
11) wnioskowanie o przyznanie odznaczeń państwowych i innych dla wyróżniających 

się działaczy; 
12) prowadzenie listy członków Towarzystwa. 

 
§ 32. 1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków, w tym Przewodniczącego względnie zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego zebrania. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż raz w kwartale. 
2. W przypadku braku najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania władze mogą 
podjąć stosowne uchwały, w drugim terminie, zwykłą większością głosów bez względu na 
liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. 
 
§ 33. 1. Zarząd wybiera spośród siebie Kierownictwo Zarządu za wyjątkiem 
Przewodniczącego, którego wybiera Walne Zebranie Towarzystwa. 
2. Kierownictwo Zarządu powinno ukonstytuować się bezpośrednio po dokonaniu 
wyboru. 
3. W skład Zarządu wchodzi: Przewodniczący, 1 lub 2 Wiceprzewodniczących, Sekretarz, 
Skarbnik oraz 1 do 5 członków. 
4. Na żądanie większości członków wybór kierownictwa może odbywać się  
w głosowaniu tajnym. 
 



§ 34. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się 
Przewodniczącego. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie innych władz 
Towarzystwa. 
 
§ 35. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

1) badanie całokształtu działalności statutowej Towarzystwa; 
2) kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych oraz realizacji składek 

członkowskich, stawianie wniosków dotyczących zatwierdzenia bilansów 
rocznych; 

3) sprawdzanie zgodności i celowości wydatków; 
4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków dotyczących oceny 

działalności Zarządu oraz wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi 
absolutorium. 

 
§ 36. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, spośród których wybiera się 
Przewodniczącego. Członkami Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkowie innych władz 
Towarzystwa. 
 
§ 37. Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy: 

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich, sporów i zatargów wynikłych między 
członkami Towarzystwa; 

2) od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Walnego 
Zebrania – złożone za pośrednictwem Zarządu – w terminie 30 dni od daty 
pisemnego powiadomienia. 

 
§ 38. Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński działają na podstawie odrębnych regulaminów 
uchwalanych przez te organy. 
 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

 
§ 39. 1. Majątek Towarzystwa stanowią: 

1) przejęte środki finansowe rozwiązanych Stowarzyszeń: Towarzystwa Miłośników 
Siemianowic Śl., Towarzystwa Upiększania Miasta Siemianowic Śl. i Terenowego 
Komitetu ds. Zagospodarowania Leśnego Pasa GOP; 

2) wszelkie ruchomości i nieruchomości stanowiące dotychczasową własność ww. 
organizacji. 

2.  Majątkiem tym dysponuje Zarząd w ramach uprawnień statutowych udzielonych mu 
przez Walne Zebranie. 
 
§ 40. Środki finansowe Towarzystwa powstają z: 

1) składek członkowskich i wspierających; 
2) dochodów z działalności statutowej; 
3) dotacji; 
4) ofiar, darowizn, zapisów, spadków; 
5) dochodów z innej działalności Towarzystwa zmierzającej do zasilania funduszu 

potrzebnego na działalność statutową. 



§ 41. Towarzystwo może nabywać majątek nieruchomy i ruchomy oraz przyjmować 
darowizny, zapisy i spadki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
§ 42. 1. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. 
2. Rachunkowość prowadzi się na zasadzie obowiązujących przepisów. 
 
§ 43. 1. Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz przewodniczący Zarządu lub dwóch 
członków Zarządu łącznie.  
2. Zobowiązania finansowe w imieniu Towarzystwa mogą zaciągać: 

1) Przewodniczący oraz członek Zarządu; 
2) lub Skarbnik oraz członek Zarządu. 

 
Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 
 
§ 44. 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy osób upoważnionych do głosowania. 
Projektowane zmiany winny być uwidocznione w porządku obrad podanym do wiadomości 
członków. 
2. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o wyborze likwidatorów podejmuje 
Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 
3. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega 
zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną. 

 
 
 

Zarząd 
Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich 

Siemianowice Śląskie, 18 listopada 2015 r. 
 
 

 
…………………………………………… – Jan Pres – Przewodniczący TPSŚl. 
 
 
…………………………………………… – Jacek Lindel – Wiceprzewodniczący TPSŚl. 
 
 
…………………………………………… – Zdzisław Janeczek – Wiceprzewodniczący TPSŚl. 
 
 
…………………………………………… – Alfreda Barnaś – Sekretarz TPSŚl. 
 
 
…………………………………………… – Beata Lata – Skarbnik TPSŚl. 


