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STATUT 

STOWARZYSZENIA PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru” zwane w dalszej części 

statutu „Stowarzyszeniem” i posiada osobowość prawną. 
2. Sybiracy to represjonowani obywatele Polski zesłani do obozów przymusowej pracy rozmieszczonych 

na terenie Syberii l Kazachstanu. Słowo Sybir od wieku XVII po wiek XX dla Polaków znaczy 

represyjną zsyłkę na fizyczną katorgę połączoną z głodem, chłodem i nieleczonymi epidemiami oraz 

psychicznym gnębieniem w celu zrusyfikowania niepokornych więźniów. 

3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SPZS. 

§ 2 

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, których misją i celem działania jest zachowanie i 

przekazywanie przyszłym pokoleniom prawdy historycznej i szacunku do pamięci o ofiarach oraz 

miejscach martyrologii Polaków deportowanych na Syberię i do Kazachstanu. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław. 

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. 

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 organizacji o podobnych celach. 

§ 3 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

2. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może zatrudnić pracownika na umowę o pracę. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie współpracuje przede wszystkim z Zarządem Głównym Związku Sybiraków i 

administracją państwową oraz samorządową na Dolnym Śląsku. 

2. Stowarzyszenie współpracuje z placówkami oświatowymi i organizacjami harcerskimi. 

3. Stowarzyszenie współpracuje z parafiami, na terenie których znajdują się Znaki Pamięci. 
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ROZDZIAŁ II 

Cele i sposoby realizacji 

§ 5 

1. Stowarzyszenie ma na celu : 

1.1. Integrować pokolenia i przekazywać następcom prawdę historyczną, aby ocalić ją od zapomnienia. 

1.2. Kształtować wśród młodzieży poczucie przynależności do narodu i państwa poprzez krzewienie 

wiedzy o martyrologii Polaków. 

1.3. Rozbudzać i pielęgnować postawy patriotyczne, antywojenne oraz rozwijać świadomość 
obywatelską. 

1.4. Uświadamiać o moralnym obowiązku opieki nad pamiątkami i miejscami upamiętniającymi 

tragiczne losy Zesłańców Sybiru. 

1.5. Wspomagać i popierać młodzież w realizacji uroczystości patriotycznych, „żywych” lekcji historii, 

konkursów, gromadzeniu pamiątek oraz innych inicjatyw. 

1.6. Propagować idee Stowarzyszenia we współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami 

kombatanckimi i młodzieżowymi , mediami i sympatykami w celu rozszerzenia świadomości 

historycznej Polaków. 

1.7. Kontynuować opiekę nad Znakami Pamięci wzniesionymi przez Związek Sybiraków we Wrocławiu. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez : 

2.1. Wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw zgodnych z założeniami Stowarzyszenia i zawierających 

treści związane z martyrologią Polaków. 

2.2. Rozszerzanie i utrzymywanie współpracy ze szkołami za pośrednictwem administracji samorządowej 

w zakresie m. in. powoływanie kolejnych Kapituł Pamięci i Opiekunów Znaków Pamięci, 

organizacji, konkursów o tematyce martyrologicznej, spotkań w ramach „żywych” lekcji historii oraz 

otoczenie opieką Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu. 

2.3. Propagowanie za pośrednictwem mediów idei Stowarzyszenia, przekazywanie informacji o 

uroczystościach patriotycznych oraz innych działaniach służących krzewieniu prawdy historycznej. 

2.4. Aktywny współudział przy organizacji uroczystości patriotycznych i konkursów w ścisłej 

współpracy z młodzieżą. Uaktywnianie Klubów Wnuków Sybiraków m.in. do udziału w pocztach 

sztandarowych. 

2.5. Pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia. 

2.6. Gromadzenie literatury martyrologicznej i publikacji 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 6 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na : 

1.1 Członków zwyczajnych 

1.2 Członków honorowych 

§ 7 

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

1.1 Złoży deklarację członkowską na piśmie. 

1.2 Przedstawi pozytywną rekomendację dwóch Członków Stowarzyszenia. 



3 

 

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

 
§ 8 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i 

rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków 

Stowarzyszenia. 

§ 9 

1. Członkowie zwyczajni 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 honorowi mają prawo udziału w walnym zgromadzeniu bez prawa wyborczego w 

glosowaniu, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia. 
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 10 

1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek : 

1.1 Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia. 

1.2 Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwała Zarządu z powodu : 

1.2.1 nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, 

1.2.2 utraty praw publicznych, 

1.2.3 działalności sprzecznej ze statutem, 

1.2.4 śmierci członka. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia 

członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV 

Organy Stowarzyszenia 

§ 11 

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. 

§ 12 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa i Skarbnika. 

2. Zarząd może wybrać spośród siebie również wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
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§ 13 

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. 

1.5 Utrzymywanie współpracy z organami władz samorządowych, organizacjami społecznymi i 

szkołami. 

1.6 Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 

1.7 Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków. 

1.8 Przyjmowanie i skreślanie członków. 

§ 14 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 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. 

§ 15 

1. W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział : 

1.1 Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

1.2 Z głosem zwyczajnym – członkowie 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 przed terminem 

zebrania. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności połowy 

ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania – o ile dalsze postanowienia statutu nie 

stanowią inaczej. 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. 
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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. 

5. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w 1. terminie a bez względu na liczbę obecnych – w 2. 
terminie. 

ROZDZIAŁ V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 16 

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 finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

§ 17 

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 i Skarbnik. 

ROZDZIAŁ VI 

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 

§ 18 

1. Uchwałę o zmianie statutu i rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 

Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków w I terminie i bez 

względu na liczbę członków obecnych w II terminie. 

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. 


