
 Statut 
 POLSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY DZIEDZICTWA TECHNICZNEGO 

 Postanowienia ogólne 
 §1 

 Stowarzyszenie  nosi  nazwę  „Polskie  Towarzystwo  Ochrony  Dziedzictwa  Technicznego",  zwane 
 dalej Stowarzyszeniem i używa skrótu „PTODT”. 

 §2 
 Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  siedzibą  władz 
 Stowarzyszenia jest miasto Wrocław. 

 §3 
 Stowarzyszenie  jest  stowarzyszeniem  zarejestrowanym,  działającym  na  podstawie  przepisów 
 prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 §4 
 Stowarzyszenie  może  być  członkiem  zrzeszeń  i  organizacji  krajowych  oraz  zagranicznych  o 
 podobnych  celach,  jeśli  członkostwo  to  sprzyja  realizacji  celów  Stowarzyszenia.  Decyzje  w  sprawie 
 takiego członkostwa podejmuje Zarząd. 

 §5 
 Działalność  Stowarzyszenia  opiera  się  na  pracy  społecznej  członków.  Do  prowadzenia  swoich 
 spraw Stowarzyszenie może zatrudniać odpłatnie lub nieodpłatnie osoby fizyczne oraz prawne. 

 §6 
 W  razie  prowadzenia  przez  Stowarzyszenie  działalności  gospodarczej,  przychody  z  tej 
 działalności,  jak  pozostałe  przychody  Stowarzyszenia,  mogą  służyć  wyłącznie  realizacji  zadań 
 statutowych. 

 §7 
 Majątek  Stowarzyszenia  powstaje  ze  składek  członkowskich  uchwalanych  przez  Walne  Zebranie, 
 subwencji,  dotacji,  darowizn,  spadków,  zapisów,  świadczeń  członków  wspierających,  a  także 
 dochodów z działalności statutowej i działalności gospodarczej, jeśli taka zostanie rozpoczęta. 

 Cele i środki działania 
 §8 

 Celem  Stowarzyszenia  jest  dbałość  o  materialne  i  niematerialne,  w  tym  cyfrowe,  dziedzictwo 
 techniczne  i  kulturowe,  podejmowanie  działań  na  rzecz  zachowania  urządzeń  technicznych, 
 dokumentów,  procesów,  dzieł  cyfrowych  oraz  wiedzy  technicznej  dla  następnych  pokoleń, 
 upowszechnianie  i  pogłębianie  wiedzy  z  zakresu  historii  nauki  i  techniki,  szczególnie  wśród  dzieci  i 
 młodzieży. 

 §9 
 Dla realizacji celów określonych w §8 Stowarzyszenie: 
 a)  organizuje  i  prowadzi  posiedzenia,  konferencje,  warsztaty,  szkolenia,  odczyty  publiczne, 
 imprezy  plenerowe,  wystawy  i  pokazy  oraz  inne  działania  edukacyjne  i  informacyjne  -  samodzielnie 
 lub  łącznie  z  innymi  organizacjami  społecznymi,  organami  i  instytucjami  państwowymi  i 
 samorządowymi oraz z innymi organizacjami o pokrewnych celach, 
 b) inspiruje i publikuje artykuły o tematyce technicznej i historii techniki, 
 c) inspiruje i organizuje badania w zakresie nauki i techniki oraz upowszechnia ich wyniki, 
 d) wytwarza zasoby cyfrowe o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, 
 e) wspiera i prowadzi strony internetowe o charakterze informacyjnym oraz dyskusyjnym, 
 f)  organizuje  i  prowadzi  przedsięwzięcia  oświatowe  i  edukacyjne  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  w 
 zakresie nauki i techniki, 
 g)  współpracuje  z  pokrewnymi  organizacjami  społecznymi,  organami  i  instytucjami  państwowymi, 
 samorządowymi,  przedsiębiorstwami,  muzeami,  szkołami  i  uczelniami  oraz  kolekcjonerami 
 indywidualnymi, w kraju i za granicą, 
 h)  współpracuje  z  organami  administracji  publicznej  w  zakresie  ochrony  zabytków  i  dziedzictwa 
 narodowego, zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy szczegółowe, 
 i) organizuje i prowadzi własne muzeum techniki, zgodnie z przepisami szczegółowymi, 
 j)  wspiera  działalność  muzeów  techniki  przez  wzbogacanie  kolekcji  historycznych  eksponatów 
 muzealnych o przedmioty mające wartość historyczną, 



 k) upamiętnia historyczne wydarzenia związane z techniką, 
 l)  podejmuje  działania  ochronne  wobec  urządzeń  technicznych,  dokumentów  i  dzieł  cyfrowych, 
 bierze udział w opiece społecznej nad nimi, 
 m) podejmuje działania związane z opieką nad obiektami zabytkowymi, 
 n) podejmuje działania konserwatorskie i restauracyjne urządzeń technicznych oraz dokumentacji. 

 Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 §10 

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
 a) zwyczajnych, 
 b) honorowych, 
 c) wspierających. 

 §11 
 Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  zostać  każdy  pełnoletni  obywatel  polski  lub 
 cudzoziemiec,  pragnący  współdziałać  w  urzeczywistnianiu  celów  Stowarzyszenia.  Osoba 
 niepełnoletnia  może  zostać  członkiem  Stowarzyszenia  z  zastrzeżeniem,  że  nie  ma  biernego  prawa 
 wyboru  do  władz  Stowarzyszenia.  Członków  zwyczajnych  przyjmuje  się  decyzją  Walnego 
 Zebrania. 

 §12 
 Członkowie zwyczajni mają prawo: 
 a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
 b)  uczestniczenia  w  posiedzeniach,  konferencjach,  zjazdach  oraz  innych  pracach  i 
 przedsięwzięciach Stowarzyszenia, 
 c) zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, 
 d)  noszenia  odznak  i  używania  elementów  graficznych  Stowarzyszenia,  których  szczegółowe 
 zasady używania może określić Zarząd lub Walne Zebranie, 
 e)  korzystania  z  majątku  i  wyposażenia  Stowarzyszenia,  którego  szczegółowe  warunki  użycia 
 może określać Zarząd lub Walne Zebranie. 

 §13 
 Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 
 a) uczestniczenie w realizacji celów Stowarzyszenia, 
 b) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz decyzji władz Stowarzyszenia, 
 c)  opłacanie  składki  członkowskiej  w  terminie  i  wysokości  ustalonej  przez  Zarząd  lub  Walne 
 Zebranie. 

 §14 
 Tytuł  członka  honorowego  nadaje  Walne  Zebranie  osobom,  które  wybitne  przyczyniły  się  do 
 realizacji  celów  Stowarzyszenia.  Członkowie  honorowi  mają  wszystkie  prawa  członków 
 zwyczajnych Stowarzyszenia, natomiast mogą nie płacić składek członkowskich. 

 §15 
 Członkiem  wspierającym  może  zostać  osoba  prawna  lub  fizyczna,  która  zadeklaruje  dla 
 Stowarzyszenia  pomoc  finansową,  rzeczową  lub  merytoryczną.  Członków  wspierających  przyjmuje 
 Zarząd.  Członkowie  wspierający  będący  osobami  prawnymi  działają  w  Towarzystwie  za 
 pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli. 

 §16 
 Obowiązkiem  członków  wspierających  jest  okazywanie  pomocy  w  realizacji  celów  Stowarzyszenia 
 –  zgodnie  z  dobrowolnie  przyjętymi  przez  tych  członków  zobowiązaniami.  Członkowie  wspierający 
 nie są zobowiązani do płacenia składki. 

 §17 
 Członkostwo ustaje na skutek: 
 a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi, 
 b)  skreślenia  z  listy  członków  w  wyniku  decyzji  Zarządu  lub  Walnego  Zebrania  z  powodu  działania 
 na  szkodę  Stowarzyszenia  lub  uchylania  się  od  wypełnienia  zadeklarowanych  obowiązków, 
 zalegania  z  opłatą  składek,  lub  nie  wypełnienia  podjętych  zobowiązań  w  przypadku  członków 
 wspierających,  śmierci  członka  jeśli  jest  osobą  fizyczną  lub  likwidacji  członka  jeśli  jest  osobą 
 prawną. 



 Władze Stowarzyszenia 

 §18 
 Władzami Stowarzyszenia są: 
 a) Walne Zebranie, 
 b) Zarząd, 
 c) Komisja Rewizyjna. 

 §19 
 Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

 §20 
 Uchwały  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  -  Walnego  Zebrania,  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  - 
 zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

 §21 
 Walne  Zebranie  zwoływane  jest  przez  Zarząd  co  najmniej  raz  w  roku,  najpóźniej  do  15  marca. 
 Zarząd  musi  bezzwłocznie  zwołać  Walne  Zebranie  również  na  żądanie  Komisji  Rewizyjnej  lub  na 
 wniosek  co  najmniej  5  członków  Stowarzyszenia.  Walne  Zebranie  może  odbyć  się  elektronicznymi 
 środkami komunikacji (spotkanie online). 

 §22 
 O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  decyduje  Zarząd  i  powiadamia  wszystkich  członków 
 Stowarzyszenia  nie  później  niż  14  dni  przed  terminem  Walnego  Zebrania.  Dopuszczalna  jest  forma 
 pisemna,  publicznego  ogłoszenia,  elektronicznie  w  kanałach  komunikacyjnych  Stowarzyszenia,  jak 
 i  ustna.  W  przypadku  informacji  ustnej  musi  ją  przekazać  członkowi  co  najmniej  dwóch  członków 
 Zarządu  lub  członek  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej.  O  uzupełnieniu  porządku  obrad  decyduje  Walne 
 Zebranie. 

 §23 
 W  Walnym  Zebraniu  biorą  udział,  z  głosem  decydującym,  członkowie  zwyczajni  oraz  członkowie 
 honorowi  Stowarzyszenia.  Z  głosem  doradczym  mogą  brać  udział  członkowie  wspierający  oraz 
 przedstawiciele władz, instytucji i inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Walne Zebranie. 

 §24 
 Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy: 
 a) wytyczanie ogólnego kierunku działalności Stowarzyszenia, 
 b) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
 c)  rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej,  a  także 
 udzielania im absolutorium, 
 d)  zatwierdzanie  regulaminów  działania  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  oraz  uchwalanie  regulaminu 
 obrad Walnego Zebrania i ordynacji wyborczej, 
 e) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu bądź rozwiązania się Stowarzyszenia, 
 f) określanie wysokości składek członkowskich, 
 g)  określanie  wynagrodzenia  dla  członków  Zarządu  za  czynności  wykonane  w  związku  z  pełnioną 
 funkcją. 

 §25 
 Walne  Zebranie  powołuje  Zarząd.  Zarząd  może  być  jednoosobowy.  Do  reprezentowania,  składania 
 oświadczeń  woli,  zawierania  umów  w  imieniu  Stowarzyszenia  uprawniony  jest  każdy  członek 
 Zarządu  samodzielnie.  Zarząd  może  ustanowić  pełnomocnika  Zarządu.  Członkowie  zarządu  mogą 
 pobierać  wynagrodzenie  za  czynności  wykonywane  w  związku  z  pełnioną  funkcją  jeżeli  taką 
 uchwałę podejmie Walne Zebranie. 

 §26 
 Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy: 
 a)  kierowanie  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia  zgodnie  ze  statutem,  uchwałami  i 
 wytycznymi Walnego Zebrania, 
 b)  reprezentowanie  Stowarzyszenia,  składanie  oświadczeń  woli  we  wszystkich  sprawach 
 Stowarzyszenia,  w  tym  majątkowych,  zawierania  umów  w  imieniu  Stowarzyszenia  oraz  udzielania 
 pełnomocnictw, 
 c) bieżące zarządzanie majątkiem i wyposażeniem Stowarzyszenia, 



 d)  wyróżnianie  członków  zwyczajnych,  honorowych  i  wspierających,  a  także  darczyńców 
 Stowarzyszenia  za  szczególne  zasługi  w  realizacji  celów  Stowarzyszenia  poprzez  podziękowania 
 na  piśmie,  dyplomy,  odznaki  i  medale  Stowarzyszenia,  a  także  innymi  honorowymi  wyróżnieniami  i 
 drobnymi nagrodami rzeczowymi, 
 e)  decydowanie  w  innych  sprawach  nie  zastrzeżonych  do  kompetencji  Walnego  Zebrania  lub 
 Komisji Rewizyjnej, 
 f) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, 
 g) zwoływanie Walnych Zebrań, 
 h) składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu. 

 §27 
 Walne  Zebranie  powołuje  Komisję  Rewizyjną,  która  musi  być  co  najmniej  trzyosobowa.  Do 
 podjęcia decyzji Komisji potrzebna jest uchwała. Komisja może ustanowić pełnomocnika Komisji. 

 §28 
 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 a)  przeprowadzanie  kontroli  działalności  Stowarzyszenia  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
 działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, 
 b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych, 
 c)  składanie  na  Walnym  Zebraniu  sprawozdań  ze  swej  działalności  oraz  ocen  działalności  Zarządu 
 i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu, 
 d) występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Walnego Zebrania, 
 e) uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej. 

 §29 
 Członkostwo  w  Zarządzie  lub  Komisji  Rewizyjnej  ustaje  na  skutek  pisemnej  rezygnacji,  odwołania 
 przez  Walne  Zebranie,  ustanie  członkostwa  w  Stowarzyszeniu  lub  śmierć  członka.  Skład  Zarządu  i 
 Komisji  Rewizyjnej  uzupełnia  się  w  wyniku  głosowania  Walnego  Zebrania,  które  powinno  zostać 
 zwołane niezwłocznie po wystąpieniu sytuacji opisanej w niniejszym paragrafie. 

 §30 
 W  przypadku  rozwiązania  Stowarzyszenia  majątek  nie  może  być  podzielony  między  członków,  lecz 
 musi być przekazany na podobne cele lub na rzecz innej organizacji o podobnych celach. 

 Niniejszy statut przyjęto uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia. 


