Towarzystwo Lindleyowskie „Societas Lindleiana”, zarejestrowane zostało 23 XI 2009 r.,
numer KRS 0000342305

STATUT
TOWARZYSTWA LINDLEYOWSKIEGO „SOCIETAS LINDLEIANA”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1
Towarzystwo pod nazwą: Towarzystwo Lindleyowskie „Societas Lindleiana”, zwane dalej
„Towarzystwem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2
Obszarem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska oraz inne kraje zgodnie
z zasadami prawa miejscowego.
§3
Towarzystwo jest osobą prawną z siedzibą w Warszawie i zostaje zawiązane na czas
nieograniczony.
§4
Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem Towarzystwo Lindleyowskie ”Societas
Lindleiana” i adresem siedziby.
§5
1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o pokrewnym
profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w pkt 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje
Walne Zgromadzenie, zwykłą większością głosów obecnych członków.
3. Towarzystwo ma prawo powoływania biur regionalnych i przedstawicielstw za granicą.

Rozdział 2. Cele i środki działania Towarzystwa
§6
Celem Towarzystwa jest:
1) inicjowanie oraz włączanie się w działania mające na celu naukowe badania
i zachowanie (w tym konserwację) spuścizny materialnej w postaci infrastruktury, urządzeń
technicznych, materiałów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych powstałych w wyniku
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działalności na terenie Polski rodziny angielskich inżynierów: Williama, Williama Heerleina,
Roberta i Josepha Lindleyów,
2) wspieranie, również finansowo, instytucji gromadzących i sprawujących opiekę
nad spuścizną Williama, Williama Heerleina, Roberta i Josepha Lindleyów,
3) zapoznawanie odpowiednich władz, instytucji oraz opinii publicznej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą - z życiem i działalnością rodziny Lindleyów
w Polsce na niwie technicznej i społeczno-kulturalnej,
4) wspieranie działań na rzecz wpisania istniejących w Polsce obiektów infrastruktury
technicznej, powstałych w wyniku działalności na terenie Polski rodziny angielskich
inżynierów: Williama, Williama Heerleina, Roberta i Josepha Lindleyów, na listę dziedzictwa
narodowego a docelowo - na listę dziedzictwa Światowego UNESCO.
§7
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) udział w badaniach naukowych i prowadzenie własnych badań w oparciu
o przygotowane programy badawcze w zakresie spuścizny materialnej rodziny Lindleyów i ich
współpracowników,
2) organizowanie, prowadzenie, inicjowanie i popieranie przedsięwzięć
popularyzatorskich, kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych,
3) współpracę z polskimi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami
i środowiskami działającymi w zakresie objętym celami Towarzystwa,
4) współuczestnictwo w pracach polskich i międzynarodowych organizacji, instytucji
i środowisk, zmierzających do realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt 4,
5) pozyskiwanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów źródłowych,
archiwalnych, muzealnych, dokumentacyjnych oraz informacyjnych we współpracy
z instytucjami do tego powołanymi,
6) opracowywanie programów pomocy, projektów naukowych, celowych oraz
wniosków,
7) organizację i finansowanie seminariów naukowych, konferencji, wykładów, wystaw,
wycieczek, konkursów na prace naukowe i popularyzatorskie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i za granicą,
8) uczestnictwo w konferencjach, seminariach naukowych, wykładach, wystawach
i imprezach organizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,
9) prowadzenie działalności wydawniczej i audiowizualnej,
10) ustanawianie i fundowanie nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie, będącym
przedmiotem działania Towarzystwa.
§8
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
§9
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą
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większością głosów obecnych członków.
3. Towarzystwo może prowadzić również odpłatną działalność pożytku publicznego na
zasadach określonych ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Dochód
z tej działalności służy realizacji celów statutowych Towarzystwa.
Rozdział 3. Członkowie Towarzystwa
§ 10
Towarzystwo składa się z członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, niezależnie od narodowości
i miejsca zamieszkania, deklarująca udział w działalności programowej i pracach
organizacyjnych Towarzystwa.
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
3. Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne oraz bierne prawo wyborcze.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być organizacja i grupa społeczna, stowarzyszenie,
placówka naukowa i kulturalna, spółdzielnia i jej związki, przedsiębiorstwo, inne instytucje
zainteresowane merytoryczną działalnością Towarzystwa, deklarujące na piśmie wolę
współpracy i ewentualnie pomoc finansową, lub każdą inną formę pomocy dla realizacji
celów statutowych Towarzystwa.
2. Członek wspierający udzielający Towarzystwu pomocy finansowej, organizacyjnej,
kadrowej lub innej jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd.
§ 13
1. Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej w dziedzinach objętych celami działania
Towarzystwa, może być nadane przez Zarząd członkostwo honorowe.
2. Członek honorowy nie jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej.
3. Członek honorowy może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członkostwo honorowe automatycznie przyznawane jest potomkom Williama Lindleya,
jeśli wyrażą taką wolę pisemnie.
§ 14
Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie
z głosem doradczym.
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§ 15
1. Członkowie mają prawo do brania udziału w pracach Towarzystwa i zgłaszania wniosków
oraz postulatów dotyczących jego działalności.
2. O ile zasady przyjmowania na członka Towarzystwa, o których mowa w §§ 11-13 nie
przewidują inaczej, członek Towarzystwa ma obowiązek:
1) czynnego udziału w realizowaniu celów statutowych Towarzystwa,
2) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
3) swoimi działaniami przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
4) regularnego opłacania składki członkowskiej.
§ 16
1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka Towarzystwa,
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Towarzystwa,
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5) prawomocnego wyroku sądu za popełnione przestępstwo,
4) wykluczenia przez Zarząd na mocy uchwały, przekazanej członkowi na piśmie,
z powodu:
a) nieuczestniczenia w żadnej z form pracy Towarzystwa,
b) rażącego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
c) zachowania nieetycznego i niezgodnego z powszechnie przyjętymi normami
współżycia społecznego,
d) nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy, mimo
pisemnego upomnienia.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków lub wykluczenia
z Towarzystwa, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia
w terminie miesięcznym od daty doręczenia uchwały.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w pkt.2, jest ostateczna.
Rozdział 4. Władze Towarzystwa
§ 17
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
2. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.
3. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością
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głosów obecnych.
§ 19
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa, rozstrzygającą ostatecznie
o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Towarzystwa.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków i programu działalności Towarzystwa na okres kadencji,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na okres ich kadencji oraz odwoływanie
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
6) przyjęcie uchwały, na wniosek Zarządu, w sprawie rozpoczęcia działalności
gospodarczej przez Towarzystwo,
7) uchwalanie zmian statutu,
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie ma charakter zgromadzenia zwyczajnego lub nadzwyczajnego.
2. Walne Zgromadzenie zwyczajne o charakterze sprawozdawczym, zwoływane jest przez
Zarząd raz do roku, w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego.
3. Walne Zgromadzenie zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, zwoływane jest
przez Zarząd raz na 5 lat.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, lub
na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych
Towarzystwa, nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 21
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwyczajnego, Zarząd
powiadamia członków Towarzystwa co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem obrad.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd
powiadamia członków Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, niezależnie
od liczby obecnych osób uprawnionych do głosowania, pod warunkiem powiadomienia,
zgodnie z §21, o Walnym Zgromadzeniu wszystkich osób uprawnionych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje, na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie
bezwzględną większością głosów.
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§ 23
1. Zarząd składa się z co najmniej 5 osób.
2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, stanowiących
prezydium Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu lub Zarządu przed upływem kadencji wymaga uchwały
Walnego Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów.
4. W razie odwołania z pełnionej funkcji, ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w trakcie
kadencji Zarządu, za zgodą jego członków możliwe jest dokooptowanie nie więcej niż dwóch
osób, które nie zostały wybrane przez Walne Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu może w dowolnym momencie dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez
siebie funkcji. Wniosek o ustąpienie przyjmuje Prezes Zarządu.
§ 24
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów Towarzystwa i kierowanie jego bieżącą działalnością zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu Towarzystwa,
4) przyjmowania nowych członków do Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji
członkowskiej,
5) nadawanie członkostwa honorowego,
6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków i wykluczenia członka
z Towarzystwa,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz udzielanie pełnomocnictw
do zaciągania zobowiązań w jego imieniu,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
9 )podejmowania uchwał w sprawie wysokości rocznej składki członkowskiej,
10) przyznawanie nagród z utworzonego w tym celu funduszu,
11) tworzenie lub przystępowanie do spółek prawa handlowego oraz tworzenie
fundacji.
2. Zasady działania Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.
§ 25
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co
najmniej połowy jego członków.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków, nie będących członkami Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. W razie odwołania z pełnionej funkcji, ustąpienia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej
w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej, za zgodą jej członków możliwe jest dokooptowanie nie
więcej niż jednej osoby, która nie została wybrana przez Walne Zgromadzenie.
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej.
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5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wypływającymi
z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
7. Komisja Rewizyjna:
1) składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
2) wnioskuje o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
wszystkich jej członków.

Rozdział 5. Majątek i finanse Towarzystwa
§ 27
1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje i ofiarność publiczna,
3) darowizny, spadki i zapisy,
4) dochody z własnej działalności statutowej,
5) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6) dochody z działalności gospodarczej.
§ 28
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa składają
wspólnie prezes i skarbnik lub dwaj inni upoważnieni członkowie Zarządu.
§ 29
Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Towarzystwa.
Zarząd dysponuje w kasie Towarzystwa zaliczkami na finansowanie jego bieżących
zobowiązań.
§ 30
Nowo przyjęty członek wpłaca składkę członkowską w ciągu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o przyjęciu go na członka Towarzystwa.

Rozdział 6. Rozwiązanie Towarzystwa
§ 31
Rozwiązanie Towarzystwa może być dokonane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia,
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podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków.
§ 32
W przypadku rozwiązania Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określi, w drodze uchwały,
przeznaczenie majątku Towarzystwa.
Rozdział 7. Postanowienia końcowe
§ 33
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.

Sekretarz zebrania:

Przewodniczący zebrania:

Hanna Żelichowska

Paweł E. Weszpiński

……………………………..

………………………………………..

Komitet założycielski:
Hanna Żelichowska

Paweł E. Weszpiński

……………………………

……………………………………………
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Warszawa, dnia 16 listopada 2009 r.
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