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Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa  „MŁYN - PAPIERNIA" 

STATUT  

 tekst jednolity 05 marzec 2011 r. 

 

Rozdział I 

Nazwa, charakter, teren i cel działania. 

§ 1. 
Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia", zwane w 
dalszym ciągu niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”. 

§ 2. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego oraz posiada osobowość prawną. 

§ 3. 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin. 

§ 5. 

Stowarzyszenie może nawiązywać i rozwijać współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi 
stosownie do obowiązujących przepisów. 

§ 6. 

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem: 

„Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa  „Młyn-Papiernia” 
oraz podłużnej o treści: 

„Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa 

„Młyn-Papiernia” 
ul. Borówkowa 10, 71-034 Szczecin", 

według wzoru ustalonego przez Walne Zebranie, oraz nazwy skróconej:  Stowarzyszenie „Młyn-Papiernia”. 
 

Rozdział II 

Cele, zadania i środki działania. 

§ 7. 

Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności nieformalnej grupy Młynarzy pracującej w Ośrodku Naukowo – 
Dydaktycznym Polskiego Komitetu Naukowego ICOMOS „Młodość i Zabytki" w Młynie - Papierni w Barlinku. 

 

§ 8. 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1) propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które 
należy zachować dla przyszłych pokoleń; 

2) sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne 
poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego; 

3) rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku. 

§ 9. 

Cele Stowarzyszenia realizuje się przez: 

1) prowadzenie Ośrodka naukowo-dydaktycznego; 

2) bezpośrednie kontakty i współpracę z zainteresowanymi jego działalnością osobami, stowarzyszeniami, 
samorządami i instytucjami; 
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3) organizowanie i uczestnictwo w pracach i programach na rzecz zachowania dziedzictwa; 

4) rozwijanie działalności wydawniczej i informacyjnej; 

5) podejmowanie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych w całości na realizację zadań 
statutowych; 

6) inne formy działalności określone uchwałami władz Stowarzyszenia. 

 
Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia. 

§ 10. 

1. Podstawową formą, przynależności do Stowarzyszenia jest członkostwo zwyczajne. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec 
pragnący wnosić swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów i zadań Stowarzyszenia. Członkiem 
zwyczajnym może zostać osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Osoba prawna nie 
może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. 

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji członkowskiej. 

4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, udziału we 
wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia oraz do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia. 

5. Członek zwyczajny ma obowiązek realizacji celów i zadań określonych statutem Stowarzyszenia oraz 
uczestniczenia w przedsięwzięciach Stowarzyszenia. 

§ 11. 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osobę fizyczna lub prawna, która nie bierze bezpośredniego 
udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, ale uznaje te cele i jest gotowa świadczyć na rzecz Stowarzyszenia 
pomoc materialną lub organizacyjną. 

2. Do przyjmowania członków wspierających uprawniony jest Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej 
deklaracji osoby zainteresowanej. 

3. Członek wspierający, będący osobą prawną, realizuje statutowe zadania Stowarzyszenia poprzez swego 
uprawnionego przedstawiciela. 

4. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach programowych i 
organizacyjnych Stowarzyszenia oraz do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w popularyzacji swej działalności. 

§ 12. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która szczególnie odznaczyła się w działalności na 
rzecz zachowania dziedzictwa lub szczególnie zasłużyła się dla Stowarzyszenia. 

2. Tytuł członka honorowego przyznaje Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta z wszelkich uprawnień, jakie daje członkostwo zwyczajne oraz ma 
prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. 

§ 13. 
Członek wspierający i honorowy nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 14. 

1. Przynależność do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i honorowych ustaje w razie: 

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia; 

2) zgonu członka; 

3) wykluczenia na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia, za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia 
lub za działalność na szkodę Stowarzyszenia oraz w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.; 

2. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania,  
w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji na piśmie. 

3. Przynależność do Stowarzyszenia członków wspierających ustaje z chwilą rezygnacji członka z prowadzenia 
działalności statutowej. 
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Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia. 

§ 15. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna; 

4) Sąd Koleżeński. 

§ 16. 

Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata. W przypadku ustąpienia lub braku możliwości sprawowania funkcji we 
władzach wybieralnych, skład osobowy uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz i przedstawia do 
akceptacji Walnego Zebrania. 

§ 17. 

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

Rozdział V 

Walne Zebranie. 

§ 18. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
Walne Zebranie zwyczajne zwołuje się co trzy lata, nadzwyczajne w razie potrzeby. 

2. Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania należy: 

1) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego; 

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego; 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 

4) ustalenie programu Stowarzyszenia na okres trzech lat; 

5) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu; 

6) dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia; 

7) uchwalenie zbioru zasad etyki członków Stowarzyszenia „Karta Młynarza”; 

8) zatwierdzanie projektu budżetu;  

9) podejmowanie uchwał co do rozwiązania Stowarzyszenia. 

§ 19. 

Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia na piśmie o zwołaniu 
zebrania, co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym dla niego terminem, podając jednocześnie porządek obrad. 

§ 20. 

Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd ilekroć zachodzi potrzeba oraz na pisemne żądanie 
zgłoszone przez co najmniej 20% ogólnej liczby członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

§ 21. 

Obrady Walnego Zebrania są prawomocne przy udziale w pierwszym terminie co najmniej połowy członków. 

Rozdział VI  

Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 22. 

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższym organem władzy w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd jest 
wybierany w liczbie od 5 do 8 osób przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, dwóch 
wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. 
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§ 23. 

Do zadań Zarządu należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 

2) kierowanie pracami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania; 

3) opracowywanie planu pracy Stowarzyszenia, projektu budżetu Stowarzyszenia oraz sprawozdań z wykonania 
budżetu; 

4) współpraca ze stowarzyszeniami o podobnym profilu działania; 

5) kierowanie gospodarką Stowarzyszenia w ramach budżetu i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

7) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

8) ustalanie regulaminu działania Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego oraz nadzór nad jego działalnością; 

9) powołanie Rady Programowej Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego. 

§ 24. 

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej, niż co dwa miesiące. Zwołuje je prezes Zarządu. 
Posiedzenia Zarządu są prawomocne w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym jednego z dwóch 
wiceprezesów. 

§ 25. 

Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia ma charakter społeczny. 

§ 26. 

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

Rozdział VII 

Komisja Rewizyjna. 

§ 27. 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.  

§ 28. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola finansowo-gospodarcza Zarządu Stowarzyszenia; 

2) kontrola nad zgodnością działalności władz Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania; 

3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

§ 29. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

1) być członkami Zarządu  ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 

3) otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości 
wyższej niż  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS 
na rok poprzedni. 

§ 30. 

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

2.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć w zebraniach Zarządu 
z prawem głosu doradczego. 

3. W celu wykonywania swych zadań kontrolnych, Komisja Rewizyjna jest uprawniona do: 
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1) żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia; 

2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

Rozdział VIII 

Sąd Kole żeński. 

§ 31. 

Sąd Koleżeński składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie na okres trzech lat. Osoby te wybierają 
spośród siebie przewodniczącego. Członkowie innych władz Stowarzyszenia nie mogą być wybierani do Sądu 
Koleżeńskiego.  

§ 32. 

1. Podstawą działalności Sądu Koleżeńskiego jest Statut Stowarzyszenia oraz zbiór zasad etyki członków 
Stowarzyszenia „Karta Młynarza”, który uchwala Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.    

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 

1) rozstrzyganie sporów i konfliktów między członkami Stowarzyszenia; 

2) wypowiadanie się co do postępowania członków niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub 
sprzecznego z założeniami programowymi i organizacyjnymi Stowarzyszenia; 

3) wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie lub ukaranie członka Stowarzyszenia. 

3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji na 
piśmie. 

Rozdział IX  

Fundusze i maj ątek Stowarzyszenia. 

§ 33. 

1. Fundusze Stowarzyszenia powstają: 

1) ze składek członkowskich; 

2) z dotacji i subwencji; 

3) z darów i innych zapisów; 

4) z nadwyżek osiągniętych z eksploatacji majątku ruchomego i nieruchomego; 

5) z nadwyżek osiągniętych z wydawnictw, publikacji i wystaw; 

6) z dochodów z działalności gospodarczej; 

7) z dochodów z ofiarności publicznej; 

8) wpływów wynikających z działalności statutowej.  

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

3.  Dochód Stowarzyszenia, w tym z działalności gospodarczej, jest przeznaczany w całości na realizację celów 
statutowych. 

4. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD:91.33.Z) - poprzez wspieranie inicjatyw grup 
zawodowych, środowisk twórczych i społeczności lokalnych, gromadzenie funduszy na działalność społeczną, 
wspieranie inicjatyw mieszkańców na rzecz małych ojczyzn, interwencje w zakresie ochrony dóbr kultury i 
środowiska oraz ochrony praw człowieka, poradnictwo i działalność popularyzatorska w dziedzinie ochrony 
zabytków. 

5. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

1) działalność turystyczna pozostała - PKD:63.30.D; 

2) ochrona zabytków  - (PKD:92.52.B). 

3) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD:80.42.B; 

4) działalność galerii i salonów wystawienniczych - (PKD:92.31.E); 

5) działalność muzeów - (PKD:92.52.A); 

6) działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody - 
(PKD:92.53.Z); 

6. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
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1) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - (PKD:22); 

2) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane -  (PKD:55.23.Z); 

3) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego -  (PKD:74.20.A); 

4) działalność badawczo – rozwojowa - PKD:73 

 34. 

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

2. Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków 
lub pracowników oraz ich osób bliskich; 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków i 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; 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków i pracowników oraz ich osób bliskich na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 
statutowego celu Stowarzyszenia; 

4) 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. 

§ 35. 

Wszelkie akty prawne wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego 
podpisują w Zarządzie prezes lub wiceprezes i sekretarz lub skarbnik. 

 

Rozdział X 

Zmiana Statutu i rozwi ązanie Stowarzyszenia. 

§ 36. 

Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie 
większością dwóch trzecich głosów, pod warunkiem obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. 

§ 37. 

W razie podjęcia decyzji przez Walne Zebranie o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybiera Komisję 
Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zebranie wytycznymi przeprowadza likwidację w porozumieniu 
z władzą rejestrową. 

§ 38. 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi również cel, na jaki ma być użyty jego majątek, z zastrzeżeniem, że 
zgromadzony majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony lub przekazany na cele inne niż statutowe. Uchwała 
o przekazaniu majątku wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez władzę rejestrową. 


