
STATUT
Stowarzyszenia Prusów -Prusaspira

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104/ i  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. 
zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Prusów - Prusaspira. Może korzystać z nazwy 
skróconej: Prusaspira.

3.  Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w 
Olsztynie.

2. Stowarzyszenie do prowadzenia swojej działalności może powoływać biura. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych instytucji o 
podobnych celach.

§ 3

Stowarzyszenie do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników, w tym 
członków Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaków graficznych zgodnie  z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami.

 



Rozdział II
Cele i środki działania

 

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Stwarzanie warunków organizacyjnych prawnych i finansowych służących odrodzeniu 
kultury Prusów we wszelkich jej aspektach oraz rozwinięcie i przeniesienie jej do życia 
codziennego.

2. Rozwój edukacji na temat regionu dawnych Prus ze szczególnym uwzględnieniem historii 
Prusów oraz języka pruskiego.

3. Rozwój turystyki na terenie dawnych Prus.

4. Promowanie i rozwijanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Prusów.

5. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

6. Wspieranie aktywności i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o 
dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne, potencjał turystyczny itd. 

7. Promowanie i rozwój współczesnych przejawów kultury Prusów.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Promowanie w kraju i za granicą kultury Prusów oraz wszelkich form aktywności osób 
utożsamiających się z Prusami.

2. Współpracę z placówkami naukowymi, muzealnymi i kulturowymi.

3.  Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych tj. 
a. prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, głównie archeologicznych, 
historycznych i lingwistycznych związanych z tematem kultury Prusów jako podstawy dla 
dalszego wzbogacania jej i rozwoju. 
b. finansowanie działań wydawniczych, wystawienniczych oraz wszelkich form ochrony 
przyrody i dziedzictwa kulturowego Prusów jak również współczesnych przejawów kultury 
Prusów.
c. działania na rzecz rozwoju i propagowania turystyki regionalnej związanej z kulturą 
Prusów. 

4. Prowadzenie działalności reklamowej, wydawniczej, promocyjnej oraz organizowanie 
imprez kulturalnych. 

§ 7

1. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność 
gospodarczą.

2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o 



działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Cały dochód Stowarzyszenia, w tym dochód z działalności gospodarczej, przeznaczony jest 
wyłącznie na realizację celów statutowych.

4. Do realizacji zadań związanych z celami statutowymi Stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych
 

§ 9

Członkiem zwyczajnym może być:

1. Obywatel  polski  mający pełną zdolność do czynności  prawnych i  nie  pozbawiony praw 

publicznych, który złoży pisemną deklarację członkostwa  i zostanie przyjęty przez Zarząd .

2. Cudzoziemiec  mieszkający  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  poza  granicami, 

zgodnie z postanowieniem Statutu obowiązującym obywateli polskich.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich.



§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc 
finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. 

3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem 
swego przedstawiciela.

4. Członek wspierający ma obowiązek: 

a.) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b.) regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

c.) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona 
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest 
zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

4. Członek honorowy ma obowiązek: 

a.) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,

b.) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 15 miesięcy, 
po uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i 
uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego osobę prawną.
5. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 
dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

6. Śmierci członka Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia



 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności 
od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały 
władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób 
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16

Walne Zgromadzenie

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne.

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy 
lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, 
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez 
względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

3. Zwołuje się Walne Zgromadzenie członków w drugim terminie w tym samym dniu i 
miejscu, po upływie 30 minut.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek 
Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.

5. Nadawanie godności członka honorowego.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.



7.  Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

8. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

10. Zatwierdzenie planów działania opracowanych przez Zarząd.

§ 19

1. 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty 
zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Zarząd

1. Zarząd  jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia  w  okresie  pomiędzy  Walnymi 
Zgromadzeniami.

2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i dwóch członków 
Zarządu. 

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne 
Zgromadzenie.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.

6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

7. Uchwalanie  planów  działalności  Stowarzyszenia  i  przedstawianie  ich  Walnemu 
Zgromadzeniu.

8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.



9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji.

11. Wnioskowanie  do  Walnego  Zgromadzenia  o  nadanie  tytułu  honorowego  członka 
Stowarzyszenie osobie fizycznej, która wniosła wkład w działalność Stowarzyszenia.

§ 22

1. Uchwały Zarządu zapadają  zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy 
członków Zarządu. W razie równości głosów, rozstrzygającym głosem jest głos Prezesa lub 
Członka Zarządu zastępującego Prezesa w razie jego nieobecności.

2. Członkiem Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe. 

§ 23

Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  członków,  spośród  których  wybiera  przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Występowanie  do  Zarządu  z  wnioskami  wynikającymi  z  ustaleń  kontroli  i  żądanie 
wyjaśnień.

3.  Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z 
wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

5. Opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd.

§ 24

1. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  pełnić  innych  funkcji  we  władzach 
Stowarzyszenia,  w tym być członkiem Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości służbowej.

2. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za 
przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-
skarbowe.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:



a) wpływy ze składek członkowskich

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy

c) wpływy z działalności statutowej

d) dochody z działalności gospodarczej

e) odsetki bankowe i wpływy z innych operacji finansowych

f) subwencje

g) inne wpływy prawem nie zabronione

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jej  członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym  pożyciu  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  członków,  członków  organów  lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  członków,  członków  organów  lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 26

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, 
w tym prezes lub wiceprezes.

2. Do  reprezentowania  Stowarzyszenia,  z  zastrzeżeniem  ust.  1  powyżej,  uprawniony  jest 
członek Zarządu jednoosobowo.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 27



1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zgromadzenie  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków 
uprawnionych do głosowania.

2. W  przypadku  rozwiązania  się  Stowarzyszenia,  Walne  Zgromadzenie  zadecyduje  o 
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi 
likwidację Stowarzyszenia.


