
REGULAMIN STOWARZYSZENIA  „ŚLADAMI HISTORII” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Śladami historii” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o celach 

niezarobkowych. Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Szczytno, terenem działania jest Rzeczpospolita 

Polska, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Szczycieńskiego. 

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw  

z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego regulaminu. 

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Formy graficzne 

i słowne określające Stowarzyszenie stanowią przedmiot ochrony prawnej zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

 

 

§2 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

b) wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej i zawodowej aktywności osób, grup i środowisk 

lokalnych; 

c) animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską; 

d) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej,  obywatelskiej i kulturowej; 

e) inicjowanie porozumienia między pokoleniami; 

f) rozwój turystyki i krajoznawstwa; 

g) edukacja  społeczeństwa  i wspierania działań w  zakresie  funkcjonowania  społeczeństwa 

obywatelskiego i wolontariatu, idei  zrównoważonego  rozwoju, świadomości obywatelskiej i 

patriotyzmu, 

h) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

i) ochrona środowiska naturalnego, promowanie postaw proekologicznych i ochrony zwierząt; 

j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

k) rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz języka regionalnego; 

l) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 

m) działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu; 

n) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

o) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

p) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

       2.   Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

a) działalność   edukacyjną   i   opiniotwórczą   w   formie   organizowania   konferencji, szkoleń,  

dyskusji, prelekcji,  wykładów,  sympozjów,  wystaw  oraz  innych imprez, publikacji  w  prasie  i  

innych  środkach masowego  przekazu  oraz  udział w  takich przedsięwzięciach, 

b) współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi i 

zawodowymi, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, na rzecz realizacji celów 

Stowarzyszenia, 



c) organizowanie wydarzeń, w tym kulturalnych, sportowych, odpowiadających celom 

Stowarzyszenia i udział w takich imprezach, 

d) prowadzenie  krajowej  i międzynarodowej  wymiany  informacji  w zakresie  celów 

Stowarzyszenia, 

e) organizowanie wyjazdów integracyjnych, imprez, wystaw, sympozjów, wycieczek i rajdów. 

f) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w tym opracowywanie i publikowanie 

materiałów związanych z celami Stowarzyszenia, 

g) wspieranie oraz prowadzenie działalności społecznie użytecznej, 

h) inicjowanie i inspirowanie prac badawczych, oraz nadzór nad nimi, 

i) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia. 

j) promowanie historii wśród społeczeństwa, 

k) współpraca z instytucjami naukowymi, muzeami, oraz organizacjami działającymi na rzecz nauki, 

kultury, ochrony zabytków, 

l) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie działań na rzecz promocji regionu, 

m) wydawanie własnych publikacji, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, oraz 

współpraca z publikatorami w zakresie propagowania wiedzy historycznej, 

n) odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie ciekawych miejsc, zabytków, pomników 

przyrody i innych obiektów. 

 

 

§3 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU 

 

1. Członkami Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która 

złoży deklarację członkowską na piśmie. 

 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) Zwyczajnych 

b) Wspierających 

c) Honorowych 

 

3. Skład Komitetu założycielskiego automatycznie nabiera prawa członka zwyczajnego. 

4. Nowych członków wspierających przyjmuje przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie po 

rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie 

do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za 

pośrednictwem Przedstawiciela. 

5. Członków zwyczajnych oraz honorowych przyjmuje Walne Zebranie Członków na wniosek 

przedstawiciela. 

      6. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która: 

a) Jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptuje postanowienia 

regulaminu, 

b) Bierze czynny udział w działalności Stowarzyszenia przez okres minimum 2 lat. 

c) Czynnie uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

d) Złoży pisemną deklarację członkowską oraz uzyska akceptację Przedstawiciela Stowarzyszenia 

 

      7. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

a) Biernego i czynnego prawa wyborczego; 

b) Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków; 

c) Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia; 

d) Korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności; 

e) Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie 

 



     8. Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

a) Dbania o wysoką jakość prowadzonych przez siebie działań; 

b) Postępowania zgodnie z regulaminami i uchwałami Władz Stowarzyszenia; 

c) Brania udziału w Walnym Zebraniu Członków 

d) Brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia; 

e) Przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia; 

f) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia; 

g) Regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

     9. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która: 

a) Jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptuje postanowienia 

regulaminu, 

b) Wyraża chęć uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

c) Deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

d) Złoży pisemną deklarację członkowską.  

 

      10. Członek wspierający ma prawo do: 

a) Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym; 

b) Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia; 

c) Korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności; 

d) Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie; 

e) Złożenia wniosku do Przedstawiciela o nadanie statusu członka zwyczajnego, po upływie 

dwuletniego nieprzerwanego stażu jako członek wspierający Stowarzyszenia , oraz po spełnieniu 

wszystkich przesłanek wymienionych w § 3 ust. 6 

 

     11. Członek wspierający jest zobowiązany do: 

a) Dbania o wysoką jakość prowadzonych przez siebie działań; 

b) Postępowania zgodnie z regulaminami i uchwałami Władz Stowarzyszenia; 

c) Przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia; 

d) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia; 

e) Regularnego opłacania składek członkowskich, 

f) Wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej 

 

12 . Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei 

Stowarzyszenia lub w inny znaczący sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka 

honorowego następuje przez  Walne Zebranie Członków, na wniosek Przedstawiciela Stowarzyszenia. 

 

13. Zakłada się istnienie wyjątku od zasady przyznawania statusu Członka zwyczajnego bez spełnienia 

warunku określonego w §3 ust. 6 pkt. b,c, na wniosek Przedstawiciela składany do Walnego Zgromadzenia 

Członków;  

 

14. Członek honorowy posiada prawa określone w § 3 ust. 7, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 

wyborczego. Członek  honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w obradach statutowych 

władz Stowarzyszenia. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania regulaminu i uchwał władz 

Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

15. Skreślenie z listy członków dokonuje Przedstawiciel reprezentujący na skutek: 

a) śmierci członka, 

b) złożenia przez członka przedstawicielowi reprezentującemu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu 

ze Stowarzyszenia. 

 

16. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu: 

a) nie wykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia, 

c) działania na szkodę Stowarzyszenia, 



d) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 3 miesiące od zakończenia pierwszego 

kwartału roku kalendarzowego lub zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach 

Stowarzyszenia przez okres co najmniej 12 miesięcy, 

 

17. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Przedstawiciel reprezentujący. Od jego decyzji przysługuje odwołanie 

do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu. Odwołanie 

składa się za pośrednictwem Przedstawiciela. 

§4 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

1. Władzami stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków 

b) Przedstawiciel 

2.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we 

wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej. 

Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 

3.   Do kompetencji Walnego Zabrania Członków należą m.in: 

a) ustalanie kierunków działania i rozwoju 

b) wybór i odwołanie Przedstawiciela 

c) przyjmowanie i odwoływanie członków zwyczajnych i honorowych 

d) uchwalanie zmian regulaminu 

e) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich opłacania 

f) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

g) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości wraz z prawami przynależnymi 

h) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego 

i) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki 

j) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000 zł 

4. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel 

a) z własnej inicjatywy 

b) na pisemny wniosek ⅓ członków Stowarzyszenia 

5. Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel, wybierany spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia 

podczas Walnego Zebrania Członków 

     6. Przedstawiciel wybierany jest na czas nieokreślony, jego zmiana może nastąpić na skutek: 

a) utraty praw członkowskich 

b) rezygnacji ze stanowiska 

c) odwołania przez Walne  Zebranie Członków większością 2/3 głosów 

 

7. Do zakresu działań Przedstawiciela należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, we wszystkich sprawach tego wymagających 

b) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia 

c) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia 

d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

e) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków 

f) przyjmowanie nowych członków oraz składanie wniosków o zmianę regulaminu 

 

8. Podejmowanie przez Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie czynności przekraczających 

zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego 

oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. 



 

9. Czynnościami przekraczającymi zakres Przedstawiciela są w szczególności: 

a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; 

b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; 

c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki; 

d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy 

poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy; 

e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. 

 

§5 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, zbiórek publicznych, dotacji państwowych 

i samorządowych. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność, o 

której mowa w § 2. Wszelkie środki pieniężne są gromadzone na koncie Stowarzyszenia i przeznaczane 

wyłącznie na cele regulaminowe. 

2. Składki członkowskie wpłacane są raz w roku, do końca pierwszego kwartału bieżącego roku 

kalendarzowego. 

3. Wpłaty można dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia.  

 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków 

podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w 

pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 

30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wyznacza likwidatora i określa 

przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia – literalnie wskazując cel, na jaki 

środki te zostaną przekazane. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 


