
             

STATUT 

STOWARZYSZENIA CERAMIKÓW POLSKICH 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Ceramików Polskich”. Nazywane jest w 
dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem. Posiada osobowość prawną i podlega 
wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi 
zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób pragnących 
działać na rzecz środowiska ceramików, ze szczególnym uwzględnieniem jego integracji, a 
także promocji jego osiągnięć jak również roli w życiu społecznym, gospodarczym, oraz 
działalności na rzecz społeczności lokalnych.. Zawiązane jest na czas nieograniczony. 

2. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych. 

3. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest 
miasto Wałbrzych. 

4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 3 

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z 
poszanowaniem tamtejszego prawa. 

2. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i 
organizacji o podobnych celach działania. 

3.Stowarzyszenie może realizować projekty o charakterze międzynarodowym. 



§ 4 

1. Działalność stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

2. Stowarzyszenie nie ma charakteru zarobkowego 

Rozdział II 

Cele i sposoby realizacji 

§ 5 

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą: 

1. Integracja i wspieranie środowiska ceramików oraz przedstawicieli innych zawodów 
związanych z przemysłem ceramicznym.  

2. Działalność związana z popularyzowaniem historii przemysłu ceramicznego i jego 
dokonań oraz znaczenia w rozwoju społeczno–gospodarczym w Wałbrzychu, na Dolnym 
Śląsku oraz w całym kraju.  

3. Udział w budowaniu wzajemnie korzystnych relacji między firmami, organizacjami i 
osobami związanymi z branżą ceramiczną w kraju i zagranicą. 

4. Popularyzowanie w różnorodnych formach walorów ceramiki zarówno jako sztuki 
użytkowej jak i unikatowej. 

5. Inspirowanie i uczestnictwo w wielokierunkowych działaniach na rzecz aktywności 
środowiska ceramików zarówno w dziedzinie twórczej jak i edukacyjnej. 

6. Inicjowanie przedsięwzięć prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 
związanych z ceramiką.  

7. Możliwość w opiniowanie projektów branży ceramicznej oraz uczestniczenie w 
rozwiązywaniu ewentualnych problemów istniejących zakładów ceramicznych.  

8. Wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym, poszkodowanym lub będącym w trudnej 
sytuacji życiowej lub materialnej. 

9. Prowadzenie działalności kulturalnej i wydawniczej. 



§ 6  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Współpracę z istniejącymi zakładami i stowarzyszeniami branżowymi w Wałbrzychu oraz 
kraju. 

2. Ścisłą współprace z instytucjami w Wałbrzychu - Muzeum Porcelany oraz Centrum Nauki i 
Sztuki „ Stara Kopalnia”. 

3. Tworzenie wewnątrz stowarzyszenia kół zainteresowań grupujących byłych pracowników 
zakładów ceramicznych. 

4. Organizowanie płaszczyzny wymiany informacji, dokonań, inicjatyw i doświadczeń 
między zainteresowanymi osobami i instytucjami. 

5. Organizowanie spotkań towarzyskich poświęconych propagowaniu dorobku przemysłu 
ceramicznego w Wałbrzychu i całym regionie dolnośląskim oraz kultywowaniu tradycji 
ceramicznych.  

6. Inicjowanie, organizowanie lub współorganizowanie różnych w charakterze przedsięwzięć 
służących promowaniu dorobku przemysłu ceramicznego, jego roli i znaczenia dla rozwoju 
gospodarczego oraz społecznego, przypomnieniu i utrwalaniu tradycji ceramików, wysokiej 
fachowości i kreatywności pracujących w tej branży osób. Działania, o których mowa to  
m.in. -  organizowanie zjazdów, plenerów, konferencji, sympozjów, warsztatów, konkursów, 
wycieczek. To także realizacja stałych form dorocznych działań oraz wydawnictw.    

7. Współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami 
społecznymi i gospodarczymi. 

8. Promowanie inicjatyw na rzecz rozwoju miasta i regionu. 

9. Pozyskiwanie z różnych źródeł środków materialnych na działalność statutową.   

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 7 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

Stowarzyszenie posiada członków:  

1. zwyczajnych, 



2. wspierających, 

3. honorowych. 

    § 8 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski,  a także    
cudzoziemiec, pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba jeżeli:  

a) złoży deklarację członkowską. 

b) przedstawi pisemne poparcie dwóch członków Stowarzyszenia 

c) zostanie przyjęta w szeregi Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia. 

3. Członkami zwyczajnymi stają się założyciele Stowarzyszenia z chwilą wpisania 
Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 

          § 9 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne, deklarujące 
chęć współpracy oraz wsparcie w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji,  na podstawie decyzji 
Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

          § 10 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać  każda osoba fizyczna i prawna 
wybitnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego  nadaje Walne Zebranie na wniosek co najmniej trzech 
członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 11 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. 



2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 

3. Uczestnictwa we wszystkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

4. Zgłaszania wniosków, propozycji i projektów działań  Stowarzyszenia. 

5. Korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszeni mają obowiązek: 

1. Aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia 

2. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 

3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

4. Jednorazowej wpłaty wpisowego w wysokości 30,00 PLN 

5. Regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 13 

Członkowie wspierający i honorowi, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, 
mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni. Mogą brać udział z głosem doradczym           
w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.  

     §  14 

Utrata członkowska następuję wskutek: 

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu. 

2. Rozwiązania Stowarzyszenia. 

3. Wykluczenia przez Zarząd na pisemny wniosek trzech członków stowarzyszenia z 
następujących powodów: 

- łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

- notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

- niepłacenia składek za okres jednego roku, 

4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

5. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 



Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa,  zainteresowanemu przysługuje 
odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest 
ostateczna. 

W szczególnych przypadkach losowych członek Stowarzyszenia może zwrócić się pisemnie 
do Zarządu o zwolnienie go z opłaty składki w części lub w całości, na czas określony bądź 
nieokreślony. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 15  

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd Stowarzyszenia 

3. Komisja Rewizyjna 

Ponadto do współpracy i doradztwa dla władz Stowarzyszenia mogą być powołane Komisje 
programowe działające na podstawie planów zatwierdzonych przez Zarząd. 

        § 16 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż 2 
kadencje. 

         § 17 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim: 

- w pierwszym terminie co najmniej 50 % członków zwyczajnych, 

- w drugim terminie faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania.  

   Walne Zebranie w drugim terminie może odbyć się po upływie 30 min. od pierwszego 
terminu. 



4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, chyba że inne 
obowiązujące przepisy stanowią inaczej. 

5. W przypadku wyborów lub podejmowania innych uchwał o charakterze personalnym 
obowiązuje głosowanie tajne. W innych sytuacjach głosowanie odbywa się w sposób jawny.  

Walne Zebranie może jednak podjąć inną uchwałę w obu przypadkach. 

6. Przyjęcie przez Walne Zebranie uchwał o: 

- zmianach w statucie 

- rozwiązaniu Stowarzyszenia  

wymaga ¾ głosów w obecności co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania w pierwszym 
terminie. W drugim terminie  uchwała zapada zwykłą większością głosów bez względu na 
liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. 

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia 

b) uchwalanie zmian w statucie. 

c) wybór prezesa Stowarzyszenia, jego Zarządu i  Komisji Rewizyjnej. 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i komisji rewizyjnej. 

f) uchwalanie regulaminu Zarządu. 

g) uchwalanie budżetu. 

h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych 
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 

i) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia. 

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 
Stowarzyszenia lub jego władze. 

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu 
jego majątku. 

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady. 



8. Zwyczajne Walne Zebranie  jest zwoływane przez zarząd raz w roku i ma charakter 
sprawozdawczy, zwoływane na zakończenie kadencji jest  Zebraniem  sprawozdawczo – 
wyborczym. Termin i miejsce obrad zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co 
najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.  

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest ono 
zwoływane z inicjatywy zarządu, na wniosek komisji rewizyjnej lub pisemny wniosek co 
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

   

     §  18 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia. 

2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 
członków. Pracą zarządu kieruje prezes. 

3. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

4. W posiedzeniu zarządu mogą uczestniczyć osoby z zewnątrz zaproszone przez zarząd. 

5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów 
decyduje głos prezesa. 

6. W sprawach, w których statut nie określa innych władz Stowarzyszenia właściwym 
organem jest zarząd Stowarzyszenia. 

7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest 2 członków 
zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. 

8. Zarząd jest uprawniony do zaciągania zobowiązań, nabywaniu lub zbywaniu majątku do 
wartości nieprzekraczającej 50 000 zł. Powyżej tej kwoty jest wymagana zgoda Walnego 
Zebrania.  

9.Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia. 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków 

c) sporządzania planów pracy i budżetu 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 



e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz 

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

g) przyjmowanie i skreślanie członków 

h) udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia 

i) wnioskowanie nagród 

j) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, skreślanie ich z listy 
oraz wykluczanie członków 

k) podejmowanie decyzji w innych sprawach jeżeli wynika to z postanowień 
statutu 

l) stworzenie warunków do zapewnienia właściwej pracy organizacyjnej         
i merytorycznej Stowarzyszenia                

§ 19 

1. W przypadku rezygnacji członka zarządu z udziału w pracach zarządu lub rezygnacji z 
członkostwa w Stowarzyszeniu w trakcie trwania kadencji, zarząd uzupełnia swój skład w 
drodze dokooptowania z listy kandydatów do zarządu osoby z najwyższą liczbą głosów 
uzyskanych podczas wyborów. Uzupełnienie składu odbywa się na podstawie uchwały 
zarządu. 

2. W przypadku konieczności włączenia nowego członka Zarządu, jego wybór wymaga 
akceptacji najbliższego Walnego Zebrania. Wobec braku akceptacji, Walne Zebranie wybiera 
innego członka Zarządu. 

§ 20 

Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentowania Stowarzyszenia, natomiast wszelkie 
zobowiązania może podejmować po wcześniejszym uzgodnieniu z prezesem. 

    

                § 21 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli zgodności działalności 
Stowarzyszenia ze statutem, w szczególności prawidłowości prowadzenia spraw 
finansowych. 

              



§ 22 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i 
sekretarza. 

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.   

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem 
doradczym. 

           §  23 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi  

2. Składanie wniosków ze swojej działalności na Walnym Zebraniu  Członków 

3. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, głównie w zakresie 
gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia. Wyniki kontroli ujmuje w 
postaci protokołu, w którym zamieszcza wnioski, spostrzeżenia i uwagi. 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

§ 24 

Majątek stowarzyszenia powstaje z: 

1. Wpływów ze składek członkowskich. 

2. Darowizn, spadków, zapisów. 

3. Dochodów z  majątku Stowarzyszenia  

4. Dotacji  

5. Funduszy pozyskanych w ramach realizacji różnych projektów wynikających z założeń 
statutowych Stowarzyszenia.  

 § 25 

1. Wszelkie dochody Stowarzyszenia  służą realizacji celów statutowych. 

2. Dochody Stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. 



Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 26 

1. Praca w organach Stowarzyszenia nie jest odpłatna. 

2. Możliwe jest pobranie przez członka Zarządu Stowarzyszenia honorarium za realizację 
konkretnego zadania. Wymaga to jednak uzyskania zgody Walnego Zebrania. 

         

           §  27 

Stowarzyszenie w celu realizacji swoich działań może współpracować ze stowarzyszeniami i 
organizacjami krajowymi i zagranicznymi, z organami władzy państwowej i samorządowej 
oraz podmiotami państwowymi, samorządowymi i biznesowymi. 

     

                §  28 

W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, majątek 
zostaje przeznaczony na konkretny cel związany z ideą Stowarzyszenia. W tej sprawie 
wymagana jest oddzielna uchwała Walnego Zebrania.  
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego Zarządu, chyba że Walne Zebranie 
podejmie inną uchwałę.   

                                                            §  29 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o 
Stowarzyszeniach 

Wałbrzych, dn. …................. 

  


