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STATUT
STOWARZYSZENIA PIELĘGNACJI KULTURY I SZTUKI ŚLĄSKA
z dnia 28 września 1993 roku
zmieniony mocą uchwały zgromadzenia członków w dniu 18 kwietnia 1998, 29 maja 1999 oraz 22 maja 2004
§ 1 Nazwa i siedziba
Stowarzyszenie występuje pod nazwą „Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur“ (w skrócie VSK). Polska
nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląska. Jest ono wpisane do rejestru
stowarzyszeń i ma siedzibę w Görlitz. Stowarzyszenie otrzymuje jednocześnie status zarejestrowanego
stowarzyszenie polskiego prawa. Jego drugą siedzibą jest Jelenia Góra.
§ 2 Cel
1. Pielęgnacja oraz konserwacja śląskich zabytków sztuki i kultury na Śląsku;
2. Budowa i utrzymanie odpowiedniego domu na organizację wystaw, utworzenie biblioteki i miejsca spotkań na
Śląsku;
3. Współpraca z niemieckimi i polskimi naukowcami i instytucjami w zakresie kultury;
4. Współpraca przy porozumieniu i pojednaniu pomiędzy Polakami i Niemcami poprzez opracowanie wspólnych
przedsięwzięć, takich, jak projekty badawcze, sympozja, wystawy, tłumaczenia itp.;
§ 3 Współpraca ze Stowarzyszeniem HAUS SCHLESIEN [Dom „Śląsk” ]
VSK współpracuje blisko ze Stowarzyszeniem Haus Schlesien (Dom „ Ś ląsk“) w Königswinter. Dąży do współpracy
ze Stowarzyszeniami i Instytucjami, osiągnięcia porównywalnych, podobnych celów i zawierania członkostw
wzajemnych. Stowarzyszeniu Haus Schlesien (Dom „ Ś ląsk“) przyznaje się prawo do oddelegowania członka
zarządu do zarządu VSK, co winno być potwierdzone przez zgromadzenie członków VSK.
§ 4 Majątek
Majątek Stowarzyszenia składa się z darowizn oraz z pozostałych wpływających do stowarzyszenia środków
wartości majątkowych. Stowarzyszenie służy wyłącznie i bezpośrednio celom użyteczności publicznej.
Stowarzyszenie nie dąży do generowania zysku.
§ 5 Użyteczność społeczna instytucji VSK
Istniejące instytucje lub instytucje, które należy utworzyć w celu realizacji zadań Stowarzyszenia VSK nie stanowią
przedsiębiorstw generujących zyski. Ewentualny dochody mogą zostać użyte jedynie dla celów statutu. Członkowie
Stowarzyszenia nie mogą otrzymywać udziałów w utargu i subwencji specjalnych ze środków Stowarzyszenia.
Żadna osoba nie może wykonywać prac administracyjnych, które są obce celom Stowarzyszenia, ani być
faworyzowana otrzymując nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenie.
§ 6 CZŁONKOWSTWO
Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych i wspierających. Członkostwo może nabyć osoba fizyczna lub osoba
prawna zobowiązująca się do współpracy przy realizacji zadań VSK. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu nowego
członka, który składa wniosek o przyjęcie. Każdy członek zobowiązany jest do wpłaty składki członkowskiej, której
rodzaj i kwota ustalona zostanie przez zgromadzonych członków Zarządu.
§ 7 ZAKOńCZENIE CZŁONKOSTWA
Wystąpienie ze Stowarzyszenia jest możliwe pod koniec bieżącego roku. Powiadomienie o wystąpieniu ze
Stowarzyszenia należy przesłać w formie pisemnej do dnia 15 listopada br. do wiadomości Zarządu. Zarząd może
wykluczyć członka ze Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia celów statutu i interesów Stowarzyszenia lub
z powodów ciągłego niestosowania się do obowiązków jako członka Stowarzyszenia. Za ciągłe niespełnianie
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obowiązków uznaje się zaleganie z opłatą składek członkowskich pomimo wysyłania pisemnych upomnień co trzy
miesiące. Postanowienie należy wysłać członkowi w formie pisemnej. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo
do odwołania się podczas zgromadzenia członków. Podczas trwającego zgromadzenia członków następuje podjęcie
ostatecznej decyzji.
§ 8 ORGANY
Do Organów Stowarzyszenia zalicza się:
1. Zgromadzenie członków,
2. Zarząd,
3. Rada.
§ 9 ZGROMADZENIE CZŁONKóW
1. Zgromadzenie członków jest najwyższym Organem Stowarzyszenia. Składa się ono z członków zwyczajnych.
2. Zgromadzenie członków winne być zwołane przez Prezesa Stowarzyszenia lub jego zastępcę. O zwołaniu
zgromadzenia należy poinformować członków Stowarzyszenia najpóźniej cztery tygodnie przed terminem
zgromadzenia drogą pisemną załączając spis porządku dziennego oraz istniejące wnioski.
3. Wnioski dotyczące zgromadzenia członków muszą zostać złożone najpóźniej sześć tygodni przed terminem
zgromadzenia. Winne one zawierać krótką i jasno sformułowaną propozycję uchwały wraz z zwięzłym
uzasadnieniem.
4. Wnioski, które dotarły z opóźnieniem mogą zostać rozpatrzone tylko wtedy, gdy zostaną dopuszczone przez
Zgromadzenie członków za zgodą Zarządu.
5. Prawidłowo zwołane zgromadzenie członków posiada zdolność do podjęcia uchwały niezależnie od ilości
przybyłych członków.
6. Przekazanie głosu jest niedopuszczalne.
7. Zgromadzenie członków podejmuje uchwałę większością głosów, o ile nie ustanowiono inaczej w statucie.
8. Uchwały dotyczące zmian statutu wymagają 2/3 oddanych głosów. Postanowienie rozwiązania Stowarzyszenia
może zostać podjęte przez zwołane specjalnie w tym celu zgromadzenie członków.
9. Zgromadzenie członków wybiera Prezesa Stowarzyszenia, jego dwóch zastępców, Skarbnika, Protokolanta,
oraz do trzech kolejnych członków każdorazowo na okres dwóch lat.
10. Zgromadzenie członków wybiera na ten sam okres dwóch rewidentów księgowych.
11. Zgromadzenie członków przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu i uchwala o jego odciążeniu.
12. Z przebiegu każdego zgromadzenia członków należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez
powołanego na zgromadzeniu członków protokolanta.
§ 10 ZARZąD
1. W skład Zarządu wchodzą Prezes, jego dwóch zastępców, Przewodniczący/ Przewodnicząca Rady oraz do trzech
kolejnych członków.
2. Według § 26 niemieckiego Kodeksu Cywilnego, Zarząd składa się z Prezesa, jego dwóch zastępców i Skarbnika.
Każdy z osobna jest uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia.
3. Na Skarbniku ciąży obowiązek sprawowania nadzoru nad całą rachunkowością, kasą, jak i nad sporządzeniem
bilansu.
4. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa, a w przypadku, gdy Prezes nie może przybyć, przez jednego
z jego zastępców.
5. Zarząd posiada zdolność do podjęcia uchwały, gdy większość członków Zarządu jest obecna, w tym co najmniej
dwóch uprawnionych do przedstawicielstwa członków w myśl ustępu 2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby
głosów, decyzję podejmuje Prezes.
6. Decyzją Zarządu, wybranym członkom Zarządu lub Stowarzyszenia można powierzyć wykonanie wyznaczonych
zadań.
7. Z każdego posiedzenia Zarządu należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez Prezesa lub
podczas jego nieobecności przez jednego z członków uprawnionych do przedstawicielstwa w myśl ustępu 2.
8. Praca podejmowana w Zarządzie jest zasadniczo nieodpłatna. Zwrot poniesionych dla Stowarzyszenia
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wydatków może nastąpić po przedłożeniu wykazu kosztów.
§ 11 RADA
1. W celu wsparcia Zarządu utworzona zostaje Rada. Rada powinna składać się z osób, które posiadają
odpowiednie kwalifikacje z racji zajmowanego stanowiska pracy, doświadczenia lub posiadanej wiedzy fachowej,
aby wspierać cele statutu. Współpraca w Radzie jest nieodpłatna. Zwrot poniesionych dla Rady wydatków może
nastąpić po przedłożeniu wykazu kosztów.
2. Członkowie Rady zostają powołani przez Zarząd. Okres pełnienia ich funkcji kończy się wraz z zakończeniem
okresu pełnienia funkcji Zarządu.
3. Zarząd powołuje członka Rady na Przewodniczącego Rady. Jest on zarazem członkiem Zarządu.
§ 12 ROK GOSPODARCZY
Rokiem gospodarczym jest rok kalendarzowy.
§ 13 KONTROLA RACHUNKOWOśCI
1. Rewidenci księgowi mają zawsze prawo i obowiązek wglądu do ksiąg Stowarzyszenia, do sprawdzenia
zgodności danych rzeczowych, obliczeń oraz kontroli kasy.
2. Rewidenci księgowi mają obowiązek przedstawienia Zarządowi sprawozdania wykonania kontroli w formie
pisemnej najpóźniej trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia członków.
3. Sprawozdanie rewidentów księgowych należy odczytać podczas trwania zgromadzenia członków. Zarząd winien
odnieść się do przedstawionego sprawozdania. Zgromadzeni członkowie podejmują uchwałę o odciążeniu Zarządu i
Skarbnika.
§ 14 ROZWIąZANIE STOWARZYSZENIA
O rozwiązaniu Stowarzyszenia w myśl § 9, ustęp 8 decyduje nadzwyczajne zgromadzenie członków. W celu
przyjęcia uchwały wymagana jest większość 4/5 głosów przybyłych członków. W przypadku rozwiązania
Stowarzyszenia, majątek przechodzi na rzecz Stowarzyszenia Haus Schlesien (Dom „ Ś ląsk“) w Königswinter,
które winien je wykorzystać wyłącznie na cele dobroczynne.
§ 15 WEJśCIE STATUTU W Życie
Statut wchodzi w życie mocą uchwały zgromadzenia założycielskiego w dniu 28.09.1993 w Haus Schlesien (Dom „
Ś ląsk“) w Königswinter.
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