
STATUT
 STOWARZYSZENIA PAMIĘCI ZESŁANYCH NA SYBIR

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne 

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir" zwane w dalszej

części statutu „Stowarzyszeniem" i posiada osobowość prawną.

§ 2
1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla rozszerzenia pamięci 

o zesłańcach - Polakach na Sybir.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół nr 2 im Sybiraków w Nowym Sączu.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest  Rzeczypospolita Polska.
4. Stowarzyszenie  jest  zawiązane  na  czas  nieograniczony.  Posiada  osobowość  prawną.

Działa  na  podstawie  przepisów  Ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  roku.  Prawo  
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r , nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego statutu.

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

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji  o
podobnych celach.

§ 3
Skreślono

§ 4
1. Działalność Stowarzyszenie oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może zatrudnić pracownika na umowę o 

pracę.

§ 5
1. Stowarzyszenie współpracuje z Zarządem Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu

oraz z Zarządem Głównym Związku Sybiraków w Warszawie.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby realizacji 

§ 6
1. Stowarzyszenie ma na celu;

1.1 Podtrzymywanie  tradycji  narodowych,  pielęgnowanie  patriotyzmu,  rozwój
świadomości obywatelskiej.

1.1 Ocalić od zapomnienia problematykę zesłań Polaków na Sybir.
1.2 Współdziałanie  ze  Związkiem  Sybiraków,  stopniowe  przejmowanie obowiązków

w zakresie upamiętnienia losów zesłańców polskich i opieki nad ich grobami.
1.1 Sprawowanie opieki  nad „znakami pamięci",  które staraniem Związku Sybiraków

powstały na terenie działania.
1.2 Gromadzenie i godne przechowywanie pamiątek związanych z zesłaniami.
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1.3 Niesienie  pomocy  Sybirakom  w  pisaniu  i  opracowaniu  wspomnień.  Wydawanie
książek  i  biuletynów  zawierających  treści  kształtujące  świadomość  historyczną
młodych Polaków.

1.4 Objęcie  patronatem  Zespołu  Szkół  Nr  2  im  Sybiraków  w  Nowym  Sączu,  a
szczególnie Izby Pamięci Poświęconej Patronowi Szkoły.

1.5 Otaczanie  szczególną  troską  Sztandar  Związku  Sybiraków  w  Nowym  Sączu,
zapewnienie  jego  godnego  uczestnictwa  w  uroczystościach  poświęconych
dziedzinom przeszłości.

1.6 Świadczenie wsparcia i wszechstronnej pomocy Sybirakom i ich Związkowi.
1.7  Dokumentowanie losów Sybiraków.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
2.1 Organizowanie  uroczystości  patriotyczno  -  rocznicowych  związanych  z  Golgotą

Wschodu.
2.2 Organizowanie  konkursów  szkolnych  i  międzyszkolnych  służących  pogłębianiu

wiedzy młodzieży o dziejach zesłań, szczególnie tych z okresu II wojny światowej.
2.3 Opiekę nad grobami Sybiraków rozsianych po nekropoliach sądeckich. Sporządzanie

ich rejestru.
2.4 Organizowanie spotkań z nauczycielami i młodzieżą szkolną z terenu działania na

tematy  związane  z  historią  zesłań.  Udział  członków  Stowarzyszenia  w
przewidzianym programem lekcjach mających na celu przybliżenie tej problematyki.

2.5 Uczestniczenie  wraz  z  młodzieżą  w  uroczystościach  lokalnych  i  centralnych
organizowanych przez Sybiraków i dla Sybiraków.

2.6 Przekazywanie informacji z działalności Stowarzyszenia do prasy lokalnej a przede
wszystkim do periodyków wydawanych przez Zarząd Główny Związku Sybiraków.

2.7 Organizowanie wyjazdów na Syberię aby poznać miejsca zsyłek Polaków.
2.8 Kwerenda w archiwach polskich i zagranicznych dotycząca dokumentowania losów

Sybiraków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 8
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.1 Członków zwyczajnych
1.2 Członków wspierających
1.3 Członków honorowych

§ 9
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

1.1 Złoży deklaracje członkowska na piśmie. 
1.2 Przedstawi pozytywna rekomendacje dwóch Członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową i merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem  wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu.
§ 1 1

1 Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
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2 Członkowie  honorowi  są  przyjmowani  przez  Walne  Zgromadzenie  na  wniosek  10
członków Stowarzyszenia.

§ 1 2
Skreślono

§ 1 3
1. Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:

1.1 Dbać o rozwój Stowarzyszenia, jego autorytet i osiągnięcia założonych celów.
1.2 Przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał.
1.3 Brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia.
1.4 Wpłacać wpisowe i regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  

§ 1 4
Skreślono

§ 1 5
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.1 Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.
1.2 Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwała Zarządu z powodu:

1.2.1  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich (ponad 1 
rok),

1.2.2  nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
1.2.3  utraty praw publicznych,
1.2.4  działalności sprzecznej ze statutem,
1.2.5  śmierci członka.

2. Od  uchwały  Zarządu  w  sprawie  przyjęcia  w  poczet  członków  Stowarzyszenia  lub
pozbawienia  członkostwa  zainteresowanemu  przysługuje  odwołanie  do  Walnego
Zgromadzenia Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia

§ 1 6
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
2. Organami władzy Stowarzyszenia są:

2.1 Zarząd Stowarzyszenia
2.2 Komisja Rewizyjna

3. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w bezwzględną większością głosów
w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 1 7
1. Oddziały sa podstawowymi jednostki organizacyjnymi Stowarzyszenia.
2. Oddziały powołuje i likwiduje Zarząd.
3. Powołanie Oddziału następuje na wniosek co najmniej 20 członków Stowarzyszenia.
4. Oddział  Stowarzyszenia  działa  w  zakresie  określonym  w  Uchwale  Zarządu

Stowarzyszenia.
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5. Oddziały podlegają władzom krajowym Stowarzyszenia i prowadzą działalność w ramach
programu przyjętego przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

6. Na terenie województwa może być powołany tylko jeden Oddział.
7. Na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, Oddział powołuje Koło.

§ 1 8
1. W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział:

1.1 Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
1.2  Z głosem zwyczajnym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i
miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni
przez terminem zebrania.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności
przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą;
4.1   Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
4.2   Uchwalanie zmian Statutu.
4.3   Wybór i odwoływanie wszystkich Władz Stowarzyszenia.
4.4   Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4.5   Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4.6   Uchwalanie budżetu.
4.7 Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia.
4.8   Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka honorowego.
4.9   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia.
4.10 Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego Władze.
4.11  Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
4.12  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
4.13  Podejmowanie  uchwał  w każdej  sprawie  wniesionej  pod obrady,  we wszystkich

sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 1 9

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 11 członków.
2. Zarząd wybiera spośród siebie:

2.1 Prezesa
2.2 Jednego do dwóch wiceprezesów
2.3 Skarbnika
2.4 Sekretarza

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie na 
zewnątrz.

§ 2 0
1.   Do kompetencji Zarządu należy:

1.1 Realizacja celów Stowarzyszenia.
1.2 Wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia.
1.3 Sporządzanie planów pracy i budżetu.
1.4 Pozyskiwanie  i  gromadzenie  środków  niezbędnych  do  realizacji  zadań

Stowarzyszenia.
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1.5 Utrzymywanie   współpracy  z  organami   władz   samorządowych, organizacjami 
społecznymi i szkołami.

1.6 Prowadzenie działalności wydawniczej.
1.7 Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.  
1.8 Zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków.
1.9 Przyjmowanie i skreślanie członków.

 § 2 1
1. Komisja rewizyjna powoływania jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3- 5 osób, w tym: przewodniczącego, zastępcy oraz 

sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

3.1 Kontrolowanie działalności Zarządu.
3.2 Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
3.3 Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
3.4 Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 
połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia. 

§ 2 2
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1.1 ze składek członkowskich;
1.2 z darowizn, spadków, zapisów;
1.3 z dotacji i ofiarności publicznej;
1.4 z dochodów z imprez bądź wydawnictw.

2. Wszelkie  środki  pieniężne  mogą  być  przechowywane  wyłącznie  na  koncie
Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 2 3
Skreślono

§ 2 4
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w

szczególności w sprawach majątkowych wymagane są dwa podpisy członków Zarządu
działających łącznie. Do ich składania upoważnieni są prezes, wiceprezesi i skarbnik.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 2 5
1. Uchwałę o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie

członków  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  w  
I terminie i bez względu na liczbę członków obecnych w II terminie.
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2. Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia,  Walne  Zgromadzenie  Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa 
o Stowarzyszeniach.

Statut przyjęto:

Nowy Sącz, dnia 21.06.2017 r.
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