
STATUT 

TOWARZYSTWA DOM UPHAGENA 

  
§ 1 

Towarzystwo „Dom Uphagena”, nazywane dalej w skrócie Towarzystwo, powstało 
zgodnie z wolą założycieli wyrażoną w deklaracji z dnia 23.05.1990 r. 
  
  
  

§ 2 
1. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska. 
2. Dla właściwego realizowania celów Towarzystwa może ono prowadzić 
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Siedziba Towarzystwa mieści się w Gdańsku. 
  
  
  

§ 3 
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym celu działania. 
  
  
  

§ 4 
1.     Celem Towarzystwa jest: 
1.1.  wspieranie działalności Domu Uphagena – oddziału Muzeum Historycznego 

Miasta Gdańska, w zakresie: pozyskiwania wyposażenia do wnętrz Domu 
Uphagena, pozyskiwania funduszy na rzecz rewaloryzacji obiektu i zakupu 
obiektów muzealnych, pozyskiwania fundatorów nagród i fundowania nagród 
w muzealnych konkursach dla dzieci i młodzieży, organizowania koncertów, 
festiwali oraz konferencji i prelekcji naukowych i popularnonaukowych; 

1.2. promowanie i popularyzacja wiedzy naukowej dotyczącej regionu 
nadbałtyckiego, w zakresie: wspierania, realizowania i koordynacji projektów 
naukowych i popularnonaukowych, publikacji prac podejmujących 
problematykę regionu nadbałtyckiego, organizacji konferencji, wystaw oraz 
promocji wartościowych dzieł związanych z historią i kulturą regionu; 

1.3. popieranie działalności i projektów z dziedziny kultury plastycznej i 
muzycznej, w zakresie: rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i 
młodzieży; rozwijania i promowania aktywności artystycznej dzieci chorych i 



niepełnosprawnych, opracowania, wspierania i popularyzacji przedsięwzięć 
edukacyjnych związanych z historią i kulturą regionu nadbałtyckiego; 

1.4. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej w języku polskim i 
językach obcych; 
1.5. prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz środowiska kulturowego i 

przyrodnicze-go. 
  
2.    Towarzystwo realizuje swoje cele i zadania poprzez: 
2.1. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi 

działającymi w zakresie objętym celami Towarzystwa w kraju i za granicą; 
2.2. pozyskiwanie sponsorów i darczyńców zainteresowanych przeznaczeniem 

środków lub mogących służyć inną formą pomocy w realizacji celów 
Towarzystwa; 

2.3. organizowanie i finansowanie: projektów naukowych dotyczących regionu 
nadbałtyckiego, konferencji naukowych i popularnonaukowych, wystaw i 
promocji wartościowych dzieł związanych z historią i kulturą regionu, 
publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz festiwali, koncertów i 
występów, a także publikacji działalności artystycznej na wszystkich 
nośnikach; 

2.4. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami 
statutu, dotyczących: 

a.   prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk humanistycznych, 
społecznych, biologicznych i zakresu ochrony środowiska naturalnego i 
kulturowego; 

b.    działalności edukacyjnej, organizacji koncertów, wystaw, festiwali i 
konkursów; 
c.    działalności z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków; 
d.    produkcji materiałów audiowizualnych, gier i zabawek oraz artykułów 
piśmiennych; 
e.    działalności wydawniczej; 
f.    sprzedaży wydawnictw audiowizualnych, gier i zabawek, wyrobów rękodzieła i 

rzemiosła artystycznego; 
g.  sprzedaży detalicznej artykułów piekarniczych, cukierniczych i napojów 

bezalkoholowych. 
  
  
  

§ 5 
1. Członkiem Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba mieszkająca w 

kraju lub za granicą, która zadeklaruje udział w realizacji celów Towarzystwa i 
zostanie przyjęta przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 
Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie 
oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii 
stosowną uchwałę. 



2. Członkostwo Towarzystwa ustaje poprzez skreślenie z listy członków. 
  
  
  

§ 6 
1. Do praw członków zwyczajnych należy: 
a.  prawo biernego i czynnego wyboru do władz Towarzystwa; 
b. prawo współdecydowania o sprawach Towarzystwa poprzez uczestniczenie z 
ważnym głosem w Walnym Zgromadzeniu; 
c.  prawo pierwszeństwa w uzyskaniu wydawnictw rozprowadzanych przez 
Towarzystwo. 
  
2. Do obowiązków Członków zwyczajnych należy: 
a.  uczestnictwo w pracach Towarzystwa; 
b.  wnoszenie uchwalonych przez Walne Zgromadzenie składek; 
c.  stosowanie się do postanowień Statutu. 
  
3. Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach 
władz Towarzystwa z głosem doradczym. Członkowie wspierający przyczyniają 
się materialnie do prowadzenia działalności statutowej Towarzystwa. 
  
  
  

§ 7 
Przyczyną skreślenia z listy członków Towarzystwa jest: 
1. rezygnacja pisemna złożona na ręce Zarządu; 
2. wykluczenie przez Zarząd: 
a. za działanie sprzeczne z celami Towarzystwa; 
b. za nieopłacanie bez udokumentowanej przyczyny składek członkowskich przez 

kolejne 2 lata; 
c. śmierć członka. 
  
  
  

§ 8 
Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. 
Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego 
Zgromadzenia. 
  
  
  

§ 9 
Władzami Towarzystwa są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków, 
2. Zarząd, 



3. Komisja Rewizyjna. 
  
  
  

§ 10 
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 5 lat. 
  
  
  

§ 11 
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków. 
2. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku. Zwoływane jest przez 

Zarząd Towarzystwa bądź na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków, bądź na 
wniosek Komisji Rewizyjnej. O terminie Walnego Zgromadzenia członkowie 
muszą być zawiadomieni z wyprzedzeniem przynajmniej 14 dni przed terminem. 

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni z głosem 
decydującym Towarzystwa oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i 
zaproszeni goście. 

4. W walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który 
może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia, może ono 
skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 

5.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów 
członków. 
6.  Zmiana Statutu, odwołanie i uzupełnienie składu władz Towarzystwa oraz 

rozwiązanie Towarzystwa wymaga bezwzględnej większości przy obecności 
połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie; w drugim terminie 
wymóg obecności ponad połowy członków Towarzystwa nie obowiązuje. W 
każdym przypadku konieczny jest udział Prezesa lub Wiceprezesa. Każdemu 
członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. 

7.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a.  określenie głównych kierunków działania Towarzystwa; 
b.  uchwalanie statutu i jego zmian; 
c.  wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa; 
d.  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 
Towarzystwa; 
e.  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 
  
  
  

§ 12 
1.  Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i 

1-3 członków. 
2.  Do kompetencji Zarządu należy: 
a.  przyjmowanie nowych członków Towarzystwa; 



b.  kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa; 
c.  zwoływanie Walnego Zgromadzenia; 
d.  ustalanie składek członkowskich. 
  
  
  

§ 13 
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 
członka. 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a.  kontrola bieżących prac Towarzystwa; 
b. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym 
Zgromadzeniu członków Towarzystwa; 
c.  zwoływanie Walnego Zgromadzenia z określonych przyczyn. 
  
  
  

§ 14 
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów. 
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 
  
  
  

§ 15 
Towarzystwo na zewnątrz reprezentuje Prezes lub Wiceprezes, którzy mają prawo 
zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych w imieniu Towarzystwa. 
Dokumenty finansowe podpisują Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik. 
  
  
  

§ 16 
Środki finansowe Towarzystwo uzyskuje z następujących źródeł: 
a.  składki członkowskie; 
b.  dotacje, subwencje, darowizny i zapisy; 
c.  dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami; 
d.  dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 
  
  
  

§ 17 
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa majątek Towarzystwa 
przechodzi na aktualnego użytkownika Domu Uphagena pod warunkiem 
przeznaczenia majątku na cele określone w niniejszym Statucie. 
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa winna ustalić skład Komisji Likwidacyjnej. 



 


