
STATUT 

STOWARZYSZENIA MAZURSKIEGO  

ZW1ĄZKU POLSKO-NIEMIECKIEGO w OLSZTYNIE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.Stowarzyszenie Mazurskie Związek, Polsko-Niemiecki w Olsztynie zwane w dalszej części Statutu 

"Stowarzyszeniem" jest zarejestrowane na czas nieograniczony. 

2. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (z późniejszymi 

zmianami), Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych ( z 6 stycznia 2005 z późniejszymi 

zmianami) oraz na postanowieniach niniejszego Statutu. 

3. Posiada osobowość prawną. 

 

§ 2. 

Stowarzyszenie działa na terenie Polski. 

Siedziba Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Olsztyn. 

 

§ 3. 

Działalność Stowarzyszenia opiera sie na pracy społecznej członków. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu 

działania. 

 

 § 5. 

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią w języku polskim:  

„Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie”  

oraz w języku niemieckim „Masurische Gesellschaft .e.V.". 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§ 6. 

Celem działania Stowarzyszenia jest w szczególności: 

a) kultywowanie wspólnego, polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego Mazur, 

b) współdziałanie z organizacjami i instytucjami polskimi i niemieckimi o podobnych celach 

służących pogłębianiu wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy narodami: polskim i niemieckim, 

c) nawiązywanie łączności i utrzymywanie więzi z Mazurami, którzy opuścili swoje ziemie rodzinne, 

d) kultywowanie dwujęzyczności Mazurów, a więc popularyzowanie i nauczanie języka niemieckiego, 

e) działanie na rzecz ochrony mazurskiej spuścizny kulturowej na terenie działania Stowarzyszenia, 

f) otoczenie opieką starych cmentarzy, 

g) ochrona środowiska naturalnego Mazur, 

h) upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze regionu, 

i) działalność wydawnicza, 

j) działalność kulturalna. 
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§ 7. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy i środki działania: 

a) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spotkań, wycieczek, służących upowszechnianiu 

kultury mazurskiej,  

b) organizowanie nauki języka niemieckiego., 

c)  organizowanie i wydawanie własnego organu prasowego Stowarzyszenia, 

e) nawiązanie łączności i wymiana doświadczeń z organizacjami społeczno-kulturalno-oświatowymi 

w Niemczech i w kraju. 

 

§8.  

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Uzyskane 

przychody są przeznaczone wyłącznie do realizacji danego zadania. Przedmiotem działalności 

odpłatnej jest organizowanie imprez kulturalnych, seminariów. 

2. Przedmiotem działalności nieodpłatnej jest: organizowani odczytów, spotkań autorskich, imprez 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, akcje na rzecz ochrony wiejskich zabytkowych cmentarzy, 

organizowanie imprez kulturalnych mających na celu upowszechnianie wiedzy i promocję kultury 

mazurskiej, organizowanie kursów języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży. 

 

Rozdział III 

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki 

§ 9. 

Członkowie Stowarzyszenia: 

a) zwyczajni, 

b) wspierający, 

c) honorowi. 

 

§10.  

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:  

a) każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej pochodzenia miejscowego, przyznający się do 

kultury lub tradycji mazurskiej, mieszkający na terenie działania Stowarzyszenia, 

b) pełnoletni obywatele: innych krajów, byli mieszkańcy Mazur, którzy opuścili swoje strony 

rodzinne, 

c) obecni mieszkańcy Mazur, którym bliska jest kultura mazurska oraz kultura i język niemiecki. 

 

§11 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub 

prawna, aprobująca cele statutowe Stowarzyszenia, zamierzająca wspierać Stowarzyszenie 

organizacyjnie i finansowo oraz uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

§12. 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna bez względu na miejsce 

zamieszkania, szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

§ 13. 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
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b) korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej w Statucie, 

c) inicjowania działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i uczestniczenia w ich 

realizacji, 

d) wglądu do dokumentów organizacyjnych i ustaleń kontrolnych Stowarzyszenia, 

e) brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

f) zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym 

posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

3. Członek wspierający ma obowiązek, wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwal władz Stowarzyszenia. 

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna bez względu na miejsce 

zamieszkania, szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek honorowy ma prawo 

korzystania z dorobku i pomocy Stowarzyszenia w sposób i w zakresie określonym przez Zarząd 

Stowarzyszenia i ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

§ 14. 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) uczestniczenia w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia, 

b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) brania udziału w działalności Stowarzyszenia, 

d) regularnego opłacanie składek. 

 

§ 15. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie: 

a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 

b) utraty zdolności do działań prawnych, 

d) wykluczenia z powodu trwającego, co najmniej rok niewykonywania obowiązków statutowych z 

powodów nieusprawiedliwionych przez członka, 

e) śmierci członka, 

f) rozwiązania Stowarzyszenia. 

 

2. wykluczenia członka dokonuje Zarząd Oddziału. 

Wykluczonemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do odwołania się do Zarządu 

Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia doręczenia odnośnej decyzji. Od uchwały Zarządu w sprawie 

wykluczenia członka w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w 

terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym 

Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Odwołanie przysługuje 

osobom, które na podstawie uchwał zarządu nie zostały przyjęte w poczet członków stowarzyszenia. 

 

Rozdział IV 

Kadencja i podejmowanie uchwał 

§ 16. 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, 

większością 2/3 głosów; głosowanie może być jawne, jeżeli tak postanowią wyborcy zwykłą 

większością głosów. 
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2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie, dopuszcza się możliwość 

otrzymywanie przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją. 

3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie 

reprezentuje pełnomocnik do podpisywania umów z zarządem. 

 

§ 17. 

1. Uchwały dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia, zmian Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz 

spraw majątkowych Walne Zebranie podejmuje większością głosów przy obecności, co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku braku wymaganej ilości co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w 

pierwszym terminie, ustala się drugi termin, w którym głosowanie może odbyć się bez względu na 

ilość osób obecnych i uprawnionych do głosowania. 

3. Inne uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania' o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej. 

4. Dla ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia wymagana jest obecność przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

 

Rozdział V 

Władze Stowarzyszenia 

§ 18. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia; 

2. Zarząd Stowarzyszenia: 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 19. 

 l. Władzę Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów, Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania 

tajnego. 

2. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, 

który uległ zmniejszeniu.  W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.  

§ 20 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 21. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne walne zebranie zwołuje Zarząd 

raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 1ata jako sprawozdawczo-wyborcze, o terminie, miejscu i 

porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Zainteresowanych, co 

najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Zebrania drogą listowną lub elektroniczną. 
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3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w 

terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje oraz podejmuje decyzje w sprawach, dla 

których zostało zwołane. 

§  22. 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia, 

d) wybór przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, 2 członków Zarządu Stowarzyszenia oraz 3 

członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

e) uchwalanie wytycznych i preliminarza budżetowego i finansowania działalności Stowarzyszenia na 

okres kadencji władz, 

f) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, 

g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

§  23. 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wybieranych przez 

Walne Zebranie, 

2. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi 

Zebraniami. 

 

§  24. 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i 

uchwałami Walnego Zebrania, 

c) uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej, 

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia, 

f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 

g) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych, 

i) zatrudnianie pracowników etatowych; 

j) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu, 

k) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań, 

l) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz ocena nagannej postawy członków, 

rn) wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, 

o) ustalanie zasad i trybu wyboru delegatów na Walne Zebranie, 

p) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia. 

 

§  25. 

Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego i skarbnika. 
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§  26. 

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

dwa miesiące. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia 

zainteresowanych przewodniczący, co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Zebrania drogą 

listowną lub elektroniczną. Od decyzji zarządu i komisji rewizyjnej przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 

§  27. 

Komisja Rewizyjna składa Się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

 

§  28. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) nadzór i kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, 

b) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków i stawianie wniosku o 

udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 

c) branie udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym, 

d) powołanie pełnomocnika do podpisywania umów z członkami Zarządu. 

e) posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa 

miesiące. O terminie, miejscu i porządku obrad przewodniczący komisji zawiadamia 

zainteresowanych, co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Zebrania drogą listowną lub 

elektroniczną. 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 29.  

 Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) ze składek członkowskich, wysokość i częstotliwość płacenia składek przez członków ustala zarząd. 

Składka członkowska opłacana jest: za cały rok, z góry, w terminie do końca I kwartału każdego roku 

przez członka zwyczajnego i do końca II kwartału każdego roku przez członka wspierającego. 

Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty: 

imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy, okres, za który składka jest opłacana lub przelew 

na konto bankowe stowarzyszenia, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dotacji i ofiarności publicznej. 

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

Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową według zasad ustalonych przez Ministra Finansów 

dla stowarzyszeń. 

Rozdział VIl 

Sposób reprezentacji 

§ 30. 

I. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, 

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia, w tym w sprawach 

majątkowych uprawniony jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym przewodniczący 

lub wiceprzewodniczący. 
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3. Dokumenty związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych i powodujących skutki finansowe dla 

Stowarzyszenia podpisuje: przewodniczący lub wiceprzewodniczący i skarbnik. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 31. 

Wszelkie sprawy nieujęte w Statucie podlegają kompetencji Zarządu Stowarzyszenia, który decyzje w 

tych sprawach podejmuje większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 

Decyzje te muszą pozostawać w zgodzie z przepisami aktów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej i 

zasadami współżycia społecznego. 

 

§ 32. 

l. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych 

do głosowania,  

2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia, organ ten podejmuje jednocześnie uchwalę o przeznaczeniu majątku 

Stowarzyszenia oraz dokonuje w tym celu wyboru komisji likwidacyjnej. 

3. Uchwala Walnego Zebrania Członków w sprawie przeznaczenia majątku rozwiązanego 

Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez właściwą władzę rejestrową. 

 

Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mazurskiego 

Związku Polsko -Niemieckiego w Olsztynie w dniu 24. września 2021 roku i obowiązuje od dnia 

zarejestrowania w Sądzie Rejonowym VIII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja II w 

Olsztynie w dniu 8. kwietnia. 2022. 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczasowy Statut Stowarzyszenia 

zarejestrowany w Sadzie Okręgowym w Olsztynie w dniu 02. 01.1991 (Rejestr Stowarzyszeń nr 

74). 


