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STATUT 

Stowarzyszenia Szukamy i Ratujemy 

 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Szukamy i Ratujemy. W dalszych postanowieniach statutu 

zwane jest Stowarzyszeniem.  

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Ostrów Wielkopolski. 

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego statutu, 

oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach.  

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

6. Cele Stowarzyszenia to: 

a) prowadzenie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej pod nazwą „Szukamy i Ratujemy”, która 

określona jest w regulaminie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 

b) realizacja zadań zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności 

c) współpraca z innymi służbami i podmiotami. 

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a) organizowanie zebrań, zjazdów, konferencji, seminariów, odczytów, pokazów, szkoleń i 

konkursów  

b) organizowanie imprez integracyjnych  

c) realizację celów Stowarzyszenia opisanych w pkt. 6. 

8. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

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

9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Zarządu uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty 

złożenia deklaracji. 

10. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o 

przystąpieniu i zobowiązuje się do regularnego opłacania składek. Zarząd o swojej decyzji 

powiadamia zainteresowanego niezwłocznie po jej podjęciu.  

11. Wzór deklaracji członkowskiej określony jest w załączniku nr 1. 

12. Członek ma prawo do: 

a) głosowania na Zebraniach Członków 

b) udziału w zebraniach, wykładach, oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie 
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c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia 

d) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Zarządu Stowarzyszenia. 

13. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do: 

a) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do realizacji jego 

celów 

b) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia  

c) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich, których wartość zostaje 

ustalona przez Zarząd uchwałą. 

 Zarząd ma prawo zwolnić z obowiązku opłacania składek, jeżeli zachodzą do tego 

przesłanki 

14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) nieopłacenia składek przez okres 6 miesięcy
1
, po podjęciu decyzji przez Zarząd o 

wykluczeniu członka 

b) złożenia pisemnej rezygnacji 

c) śmierci lub utraty pełnych zdolności do czynności prawnych 

d) pozbawienia praw publicznych. 

15. Wykluczenie może nastąpić w przypadku, gdy Członek Stowarzyszenia: 

a) popełni przestępstwo orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu 

b) działa na szkodę Stowarzyszenia  

c) rażąco zaniedbuje obowiązki członkowskie. 

16. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 14 dni od daty 

poinformowania. Zarząd rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest 

ostateczna.  

Zarząd o decyzji o wykluczeniu członka poinformuje drogą elektroniczną.  

17. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może 

zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

18. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że statut stanowi 

inaczej. 

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

wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi 

inaczej. 

                                                 

 1 
członek zostaje powiadomiony o zaległościach po 3 miesiącach. Zarządu może podjąć decyzję o 

zawieszeniu takiego członka w prawach członkowskich. 
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20. Zebranie Członków zwołuje Zarząd, lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków 

kieruje Przewodniczący Zebrania. 

21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, który został wybrany na Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

Zarząd może zostać odwołany przez Zebranie Członków.  

22. Zarząd składa się z co najmniej 5 osób, ale nie więcej niż 9, a ich liczba musi być nieparzysta.  

23. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 

b) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia  

c) realizowanie uchwał Zebrania Członków 

d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia 

e) skreślanie i wykluczanie członków 

f) zwoływanie Zebrań Członków 

g) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych 

h) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia 

i) odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji 

j) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów 

Stowarzyszenia 

24. W przypadku zobowiązań finansowych powyżej 5000 złotych wszystkie oświadczenia w imieniu 

Stowarzyszenia muszą być sygnowane podpisem co najmniej 2 członków zarządu. 

25. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki nabyte w trakcie funkcjonowania Stowarzyszenia. Na 

składki te składają się: 

a) składki członkowskie 

b) darowizny i dotacje. 

 

26. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie  

b) darowizny, subwencje, dotacje, zapisy i spadki 

c) dochody ze zbiórek, aukcji, ofiarności publicznej. 

 

27. Decyzję w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie 

Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych 

do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa 

przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia. 

 

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają przepisy ustawy – 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

29. Niniejszy Statut został zatwierdzony uchwałą  Zebrania Członków Stowarzyszenia „Szukamy i 

Ratujemy” w dniu 12.12.2019 r. 

 


