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Tekst jednolity na dzień 27.06.2013 r. 

 
 

 

Statut Szczecińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczego 
 

 
 

Rozdział I - Postanowienia Ogólne 
 

Art. 1. 

Ust. 1 Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze, zwane dalej 
Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych i posiada osobowość prawną. 

Ust. 2 Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego prowadzącą 
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 roku, z późn. zm.). 
 

Art. 2. 

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele 
Stowarzyszenia i zintegrowane jej działalnością. 
 

Art. 3. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i 
zagranica RP, a jego siedzibą jest miasto Szczecin. 
 

Art. 4. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych 
stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. 
 

Art. 5. 

Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

Art. 6. 

Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązujących na terenie jego 
działania. 
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Rozdział 2 - Cele i zasady działania 
 

Art. 7. 

Stojąc na stanowisku, że aktywność społeczna winna być organizowana, 
wspierana i prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem, 
Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: 

1) wzbogacanie dziedzictwa narodowego i wiedzy historycznej; 
2) weryfikowanie wiedzy historycznej; 
3) rozwijanie wiedzy i sprawności fizycznej członków Stowarzyszenia; 
4) pomoc osobom fizycznymi prawnym w prowadzeniu 

specjalistycznych przedsięwzięć; 
5) tworzenie banku danych o wszystkich zagadkach historycznych; 
6) wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych sprzyjających 

ujawnianiu nieznanych prawd historycznych; 
7) aktywizacja społeczeństwa polskiego i władz Rzeczypospolitej 

Polskiej w dziedzinie odzyskiwania zaginionego dziedzictwa 
narodowego; 

8) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 

9) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 
10) promocja ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 
11) promocja turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie 

zorganizowanych imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 

 
Art. 8. 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: 
1) organizowanie i prowadzenie ekspedycji badawczych i 

poszukiwawczych; 
2) inwentaryzowanie i sporządzanie dokumentacji obiektów 

historycznych i dawnej działalności górniczej; 
3) popularyzację wiedzy historycznej i technicznej; 
4) doradztwo historyczne, prawne i techniczne; 
5) wyrażanie opinii w sprawach związanych z statutową działalnością 

Stowarzyszenia; 
6) prowadzenie analiz i studiów historycznych; 
7) udział Stowarzyszenia lub jego członków w działaniach i inicjatywach 

władz, organizacji lub osób fizycznych i prawnych mogących 
przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia; 
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8) tworzenie fundacji, zakładów, funduszy, akcji dla realizacji celów 
Stowarzyszenia; 

9) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, partiami i 
stowarzyszeniami, placówkami naukowymi w zakresie wynikającym 
z celów Stowarzyszenia; 

10) gromadzenia materiałów i informacji związanych z celami 
Stowarzyszenia. 

 
 
  



Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze 

4 
 

Rozdział 3 - Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

Art. 9. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. zwyczajnych 
2. wspierających 
3. honorowych 

 
Art. 10. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, 
która: 

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona 
praw publicznych; 

2. złożyła deklaracją przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego 
celów i podejmowania działań dla ich realizacji; 

3. posiada poparcie dwóch członków zwyczajnych. 
 

Art. 11. 

Członkiem Stowarzyszenia może być także osoba małoletnia za zgodą 
przedstawicieli ustawowych, przy czym małoletni poniżej 16 lat nie mają 
prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie 
korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 
Stowarzyszenia. 
 

Art. 12. 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która 
popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i złożyła deklarację 
o przystąpieniu do stowarzyszenia. 

 
Art. 13. 

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w 
urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia. 
 

Art. 14. 

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami 
Stowarzyszenia, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi obywateli polskich. 
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Art. 15. 

Osoba prawna, nie mająca siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
 

Art. 16. 

Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie 
uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
 

Art. 17. 

Członek zwyczajny ma prawo do: 
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do Stowarzyszenia; 
2. brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia; 
3. otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia; 
4. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i 

działalności Stowarzyszenia; 

5. obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie. 
 

Art. 18. 

Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w Art. 
17., z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 
 

Art. 19. 

Członek honorowy, będący jednocześnie członkiem zwyczajnym, nie traci 
wynikających z tego praw. 

 
Art. 20. 

Do obowiązków członka należy: 
1. przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia; 
2. aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i rzetelne realizowanie 
przyjętych zobowiązań; 
3. regularne opłacanie składek członkowskich: 
 pkt. 2. nie dotyczy członka wspierającego i honorowego. 
 pkt. 3. nie dotyczy członka honorowego. 
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Art. 21. 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą: 
1. wystąpienia z Stowarzyszenia; 
2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z 
powodu niewypełniania obowiązków przewidzianych w art. 20, z tym że 
niepłacenie składek musi trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez 
okres co najmniej 6 miesięcy; 
3. śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej; 
4. od decyzji określonych w pkt. 2. przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków, które wnosi się pisemnie w terminie jednego 
miesiąca. 
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Rozdział 4 - Władze i organizacja Stowarzyszenia 
 

Art. 22. 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd Stowarzyszenia, 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
Art. 23. 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata i upływa z końcem roku 
kalendarzowego. 
 

Art. 24. 

Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić 
w drodze powołania członka zwyczajnego w następujący sposób: 

1. do Zarządu Stowarzyszenia - uchwałą Zarządu, 
2. do komisji Rewizyjnej - uchwałą Komisji. 

 
 

Walne zebranie Członków Stowarzyszenia 
 

Art. 25. 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które: 
1. ustala program działania Stowarzyszenia; 
2. wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną; 
3. rozpoznaje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia; 
4. udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia; 
5. rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia 
ich dotyczących; 
6. uchwalania zmian Statutu i regulaminu Stowarzyszenia; 
7. określa wysokość składki członkowskiej i wpisowe; 
8. podejmuje uchwały stosownie do wniosków członków; 
9. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu 
jego majątku; 
10. podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem. 

 
Art. 26. 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia 
co najmniej jeden raz w roku, a także na wniosek jednej trzeciej członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca. 
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Art. 27. 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia proponuje 
Zarząd Stowarzyszenia. 
 

Zarząd 
 

Art. 28. 

Zarząd Stowarzyszenia: 
1. reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu; 
2. uchwala plan finansowy i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia; 
3. ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia; 
4. nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, partiami i 
organizacjami krajowymi i zagranicznymi; 
5. powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne 
formy organizacyjne przydatne dla działalności Stowarzyszenia; 
6. składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu 
Zebraniu Członków; 
7. podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym 
Statutem i w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Walnego 
Zebrania Członków. 

 

Art. 29. 

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą trzy osoby wybrane 
spośród członków zwyczajnych przez Walne Zebranie Członków, na 
który składają się Przewodniczący i dwaj Wiceprzewodniczący. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawnionych jest 
dwóch członków Zarządu łącznie, za wyjątkiem Przewodniczącego, 
który uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji. 

 

Art. 30. 

Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Przewodniczący lub upoważniona przez 
niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jak raz na kwartał, a także na 
wniosek dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od wpłynięcia 
wniosku. 
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Art. 31. 

Szczegółowy tryb podejmowania uchwał i pracy Zarządu określa regulamin 
przez niego uchwalony. 
 

Komisja Rewizyjna 
 

Art. 32. 

Komisję Rewizyjną w składzie trzech osób wybiera Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia. 
 

Art. 33. 

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata upływa z końcem roku 
kalendarzowego. 
 

Art. 34. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie 
Przewodniczącego Komisji. 
 

Art. 35. 

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie każdemu Walnemu Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia. 
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Rozdział 5 - Zasady Wyborcze 
 

Art. 36. 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów bez 
względu na liczbę obecnych, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym 
Statutem. O terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być 
powiadomieni wszyscy ich członkowie listami poleconymi lub innym 
przyjętym trybem. 
 

Art. 37. 

Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, przy 
nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten członek, który 
uzyska największą liczbę głosów „za”. 
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Rozdział 6 - Majątek Stowarzyszenia 
 

Art. 38. 

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i 
fundusze. 
 

Art. 39. 

Na fundusze składają się: 
1. wpływ ze składek członków i wpisowe; 
2. wpływ z działalności statutowej Stowarzyszenia; 
3. dotacje, darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają 
niezależności i samodzielności stowarzyszenia; 
4. dochody z działalności gospodarczej. 

 
Art. 40. 

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd. 
 

Art. 41. 

Oświadczenia w sprawach majątkowych składa Przewodniczący Zarządu 
lub pisemnie przez niego upoważniona. 
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Rozdział 7 - Przepisy końcowe 
 

Art. 42. 

Uchwałę o zmianie Statutu, likwidacji Stowarzyszenia lub jego połączenia z 
innym stowarzyszeniem podejmuje Walne Zebranie Członków większością 
dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 
członków. 
 

Art. 43. 

W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem 
zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa jest Przewodniczący 
Zarządu. 
 

Art. 44. 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie 
jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

2. Nadwyżkę przychodów z działalności gospodarczej przeznacza się 
wyłącznie na cele statutowe stowarzyszenia. 

 
Art. 45. 

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jej założyciele stają się 
członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. 
 

Art. 46. 

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań 
majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków 
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 
bliskimi”. 

2. Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego 
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach. 
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3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich. 

4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie zarządu 
stowarzyszenia, komisji rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe. 

 


