Załącznik do Uchwały nr 2
z dn. 17 maja 2017 roku

STATUT STOWARZYSZENIA
Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym
stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych nie prowadzącym działalności gospodarczej
i działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Związek został utworzony na czas nieoznaczony, a po wpisie do Krajowego Rejestru
Sądowego uzyskuje osobowość prawną.
§2
1. Związek dziedziczy tradycje Związku Oficerów Rezerwy Ziem Zachodnich (Okręgu
Poznańskiego) z lat 1921-1939, którego pierwsze zebranie odbyło się 21 października 1921 roku
w Poznaniu i kontynuuje jego działalność.
2. Świętem Związku jest dzień 7 października, na pamiątkę daty dziennej Zebrania
Założycielskiego w 2016 roku.
3. Dewizą Związku jest napis „BÓG HONOR OJCZYZNA” będący na podstawie art. 14 ust. 3
Ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2015, poz. 1863) elementem sztandarów jednostek wojskowych.
4. Znak graficzny (logo) Związku w wersji przedstawionej poniżej jest symbolem tradycji
i nawiązuje do wzoru odznaki stowarzyszenia o którym mowa w § 2 ust. 1. Stanowi go krzyż
równoramienny z inicjałami ZOR RP, z umieszczoną po środku trójkątną gotycką tarczą
herbową barwy czerwonej z wizerunkiem uszczerbionego (pozbawionego korony) orła
srebrnego wzorowanego na pieczęci majestatowej Przemysła II, a współcześnie na herbie
Województwa Wielkopolskiego i napisem WIELKOPOLSKI nad tarczą oraz umieszczonymi
pomiędzy ramionami krzyża dwoma skrzyżowanymi skośnie mieczami.
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§3
1. Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska.
2. Związek może prowadzić działania również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
3. Związek, na mocy uchwały Zarządu, może należeć do organizacji międzynarodowych oraz być
członkiem związku stowarzyszeń (federacji) działających w kraju, jeżeli cele i metody
działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z ustawodawstwem Rzeczypospolitej
Polskiej i statutem Związku.
4. Związek, na mocy uchwały Zarządu lub zebrania założycielskiego powołuje terenową
jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „Oddziałem” nie posiadającą osobowości prawnej
obejmującą zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Do powołania Oddziału
wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Związku
lub będących już jego członkami zwyczajnymi.
5. W przypadku zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział, złożenia przez Zarząd
Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału lub z chwilą spadku liczby członków
zwyczajnych w Oddziale poniżej 10 Oddział mocą uchwały Zarządu Związku jest
rozwiązywany, a jego dotychczasowi członkowie stają się członkami innego Oddziału.
6. Siedzibą władz Związku jest Poznań.
§4
1. Związek opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych
spraw Związek może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. Na rzecz stowarzyszenia, poza członkami Związku, mogą ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonywać świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy wolontariusze, na zasadach
określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).
§5
1. Związek ma prawo posiadania sztandaru, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
2. Procedurę (regulamin) nadania sztandaru oraz jego wzór ustanawia Zarząd Związku
w formie uchwały.
3. Wzór odznaki związkowej ustanawia Zarząd Związku w formie uchwały, określając
w opracowanym regulaminie zasady, tryb jej nadawania i noszenia.
4. Związek może wyróżnić osoby i instytucje zasłużone dla Związku Medalem Za Zasługi
dla Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP. Wzór medalu, zasady i tryb jego
nadawania określa regulamin opracowany przez Zarząd Związku w formie załącznika do
podjętej w tej sprawie uchwały.
Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§6
Głównymi celami Związku są:
1. Popularyzowanie dokonań męża stanu, jednego z ojców niepodległej Polski, Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
2. Upamiętnianie osób oraz miejsc walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność,
a także propagowanie chwały oręża Wojska Polskiego.
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3. Propagowanie wartości patriotycznych związanych z historią narodu i państwa polskiego,
w nawiązaniu do dążeń zmierzających do odzyskania bądź utrzymania niepodległości kraju.
4. Prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw
patriotycznych młodzieży i osób dorosłych, zachęcających do wstępowania do formacji
paramilitarnych oraz służby wojskowej – przygotowawczej, w Narodowych Siłach
Rezerwowych bądź zawodowej, szczególnie w pododdziałach wojsk obrony terytorialnej.
5. Integrowanie środowiska oficerów i podoficerów rezerwy lub w stanie spoczynku, a także
żołnierzy aktualnie pełniących służbę wojskową wokół spraw dotyczących historii i tradycji
Związku w okresie II RP oraz wokół aktualnie prowadzonej przez Związek działalności.
6. Otaczanie opieką będących w potrzebie członków Związku, zwłaszcza członków Korpusu
Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i ich rodzin.
§7
Związek realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i współorganizowanie konferencji, sympozjów i seminariów poświęconych
ważnym wydarzeniom historycznym, a w szczególności osobie Józefa Piłsudskiego.
2. Organizowanie dla młodzieży i osób dorosłych, w tym członków Związku spotkań, prelekcji,
konkursów, zawodów, rajdów i podróży historycznych, a także uroczystości z okazji rocznic
i ważnych wydarzeń z historii oręża polskiego.
3. Współdziałanie z instytucjami wojskowymi i cywilnymi w zakresie kultywowania tradycji
walk niepodległościowych oraz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności
państwa.
4. Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz uczestnictwo w innych
inicjatywach odnoszących się do polskiego dziedzictwa narodowego.
5. Organizowanie pomocy dla będących w potrzebie członków Związku i ich rodzin.
6. Prowadzenie witryny internetowej Związku dostępnej pod adresem http://zorrpwlkp.pl.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
1. Członkowie Związku dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków podopiecznych,
3. Członków honorowych.
2. Wykaz członków Związku prowadzi Zarząd stowarzyszenia w oparciu o własne dane, jak
również dane przekazywane na bieżąco od władz poszczególnych Oddziałów Związku.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Związku może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo
polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i stopień wojskowy oficera bądź oficera
rezerwy (w stanie spoczynku), niepozbawiona praw publicznych, utożsamiająca się z celami
statutowymi Związku i deklarująca chęć ich realizacji, z wyjątkiem osób pełniących w latach
1943-1989 służbę wojskową w korpusie osobowym oficerów politycznych oraz w formacjach,
których celem nie była niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej.
2. Dopuszcza się, do czasu utworzenia wzorem okresu II RP Związku Podoficerów Rezerwy
możliwość wstępowania do Związku osób o których mowa w ust. 1 posiadających stopień
wojskowy podoficera bądź podoficera rezerwy (w stanie spoczynku).
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3. Członkiem zwyczajnym Związku zostaje uczestnik zebrania założycielskiego Związku
spełniający wymogi podane w ust.1 lub 2, po dobrowolnym złożeniu pisemnej deklaracji
członkowskiej. W pozostałych przypadkach, po złożeniu przez kandydata spełniającego
wymogi podane w ust. 1 lub 2 pisemnej deklaracji decyzję podejmuje na podstawie
uchwały Zarząd Oddziału.
§ 10
1. Członkiem wspierającym Związku może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Związku.
2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Oddziału podjętej na
podstawie dobrowolnej złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej.
§ 11
1. Członkiem podopiecznym Związku może być osoba fizyczna, która w wyniku śmierci
utraciła osobę najbliższą, będącą członkiem Związku.
2. Członkiem podopiecznym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Oddziału podjętej na
podstawie dobrowolnej złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej.
§ 12
1. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Związku.
2. Godność członka honorowego nadaje mocą podjętej uchwały Zarząd Związku.
§ 13
1. Członek zwyczajny Związku ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Związku,
2. Korzystać z pomocy Związku w zakresie prowadzonej działalności statutowej,
3. Zgłaszać do władz Związku wnioski i postulaty dotyczące działalności Związku,
4. Otrzymać legitymację członkowską oraz nosić odznakę Związku, o której mowa w § 5 ust. 3,
5. Brać udział w imprezach organizowanych przez Związek.
2. Członkowie wspierający, podopieczni i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych
władzach Związku, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
3. Członkowie wspierający, podopieczni i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 14
1. Członek zwyczajny Związku ma obowiązek:
1. Godnie reprezentować i dbać o dobre imię Związku,
2. Brać udział w działalności Związku i aktywnie uczestniczyć w realizacji jego celów,
3. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku,
4. Regularnie opłacać składkę członkowską, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 5, a termin jej
płatności za dany rok kalendarzowy mija z końcem stycznia lub w ciągu 7 dni od daty
otrzymania uchwały o przyjęciu do Związku.
5. W szczególnej sytuacji (majątkowej, losowej) Zarząd Oddziału może zwolnić członka
z opłacania składki członkowskiej na stałe lub za dany okres.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Związku.
3. Członkowie podopieczni i honorowi są obowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał
władz Związku.
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§ 15
1. Utrata członkostwa Związku następuje w wyniku:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Związku na ręce Zarządu Oddziału, po
uprzednim uregulowaniu przez niego wszelkich zobowiązań wobec Związku, w tym
oddaniu legitymacji członkowskiej i odznaki Związku.
2. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
3. Wykluczenia przez Zarząd Oddziału z powodu:
a) łamania statutu bądź nieprzestrzegania uchwał władz Związku lub Oddziału,
b) nieopłacenia w terminie przekraczającym 6 miesięcy w stosunku do terminu podanego
w § 14 ust.1 pkt 4 należnej w danym roku kalendarzowym składki członkowskiej,
a w stosunku do nowych członków w terminie przekraczającym 2 miesiące od daty
otrzymania stosownej uchwały,
c) utraty praw obywatelskich bądź obniżenia (degradacji) posiadanego stopnia wojskowego
na mocy prawomocnego wyroku sądu.
2. Uchwałę w sprawie utraty członkostwa z powodów określonych w ust. 1 podejmuje Zarząd
Oddziału podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia.
3. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu lub wykluczeniu oraz od odmowy przyjęcia do
Związku zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Związku
w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownej uchwały. Uchwała Zarządu Związku jest
ostateczna.
Rozdział IV
WŁADZE ZWIĄZKU
§ 16
1. Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Związku trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
3. Dopuszcza się mocą podjętej przez Walne Zebranie Członków uchwały jawny tryb
głosowania nad wyborem składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku.
4. W sytuacji przekroczenia ilości członków Związku ponad 100 Walne Zebranie Członków
zastępuje Zjazd Delegatów, który tworzą przedstawiciele wszystkich Oddziałów Związku
wybranych przez Walne Zebrania Członków Oddziałów w proporcji 1 delegat na 5 członków.
Czas trwania kadencji delegatów wynosi trzy lata.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
Związku w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany poprzez
przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
§ 17
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni /delegaci/,
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, podopieczni i honorowi oraz zaproszeni
goście.
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3. Walne Zebranie Członków /Zjazd Delegatów/ może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków /Zjazd Delegatów/ obraduje według uchwalonego przez siebie
każdorazowo Regulaminu obrad przygotowanego przez Zarząd Związku.
5. Walne Zebranie Członków /Zjazd Delegatów/ zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd
Związku, w terminie do 31 marca każdego roku.
6. Na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź 1/3 członków zwyczajnych /delegatów/
w każdym czasie może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
/Nadzwyczajny Zjazd Delegatów/.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków /Nadzwyczajny Zjazd Delegatów/ powinno być zwołane
przez Zarząd w terminie 14 dni od daty podjęcia stosownej uchwały na wniosek, o którym
mowa w ust. 6. Obraduje ono tylko nad sprawą bądź sprawami, dla której zostało
zwołane.
8. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad zawiadamia się członków /delegatów/ na
14 dni przed planowanym jego terminem w sposób określony w deklaracji członkowskiej
oraz dodatkowo na stronie www Związku podanej w § 7 ust. 6, w zakładce Ogłoszenia.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków /Zjazdu Delegatów/ zapadają w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków /delegatów/. W przypadku braku kworum zebranie zwoływane jest w drugim
terminie tego samego dnia i w tym samym miejscu po upływie 30 minut. Podjęte wówczas
uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na sali członków /delegatów/.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, na
żądanie zwykłej większości obecnych na sali obrad członków /delegatów/.
§ 18
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków /Zjazdu Delegatów/ należy:
1. Uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków /Zjazdu Delegatów/.
2. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku.
3. Uchwalanie preliminarza budżetowego oraz bilansu rocznego za rok poprzedni.
4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Związku oraz udzielanie tym organom absolutorium.
5. Wybór w głosowaniu tajnym Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku (§ 16 ust. 2), chyba że
członkowie /delegaci/ podejmą uchwałę o głosowaniu jawnym (§ 16 ust. 3).
6. Uzupełnianie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji.
7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Związku.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego
majątku.
9. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady oraz we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
§ 19
1. Zarząd Związku jest powołany do kierowania działalnością Związku zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Związek na zewnątrz.
2. Zarząd Związku tworzą cztery osoby: prezes, wiceprezes, sekretarz-skarbnik i członek,
a kandydatów do pełnienia tych funkcji wybiera Zebranie Założycielskie lub Walne
Zebranie Członków. Zjazd Delegatów wybiera Zarząd w składzie ośmioosobowym:
prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik, sekretarz i trzech członków. Poszczególne funkcje
w składzie Zarządu ustala nowo wybrany Zarząd na swoim pierwszym po wyborze
posiedzeniu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeb i przewodniczy obradom Prezes lub
upoważniony przez niego Wiceprezes, co najmniej dwa razy w roku i są one protokołowane.
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4. Posiedzenia Zarządu może również zwołać z własnej inicjatywy Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej lub Prezes na wniosek co najmniej jednego Zarządu Oddziału.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
6. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia Zarządu powiadamia pozostałych
członków Zarządu Sekretarz-Skarbnik /Sekretarz/ na 7 dni przed planowanym jego terminem
w sposób określony w Regulaminie pracy Zarządu oraz dodatkowo na stronie www Związku
podanej w § 7 ust. 6, w zakładce Ogłoszenia.
7. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności 3/4 składu osobowego Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku
równej ilości głosów głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa liczy się
podwójnie.
§ 20
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Związku zgodnie z obowiązującym prawem i zapisami statutu,
w tym określanie kierunków współpracy z organami państwa, instytucjami i organizacjami
społecznymi niezbędnych do realizacji celów Związku.
2. Uchwalenie Regulaminu zwoływania Walnego Zebrania Członków kończącego kadencję
zwanego Ordynacją wyborczą oraz przygotowanie treści Regulaminu obrad Walnego
Zebrania Członków.
3. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków /Zjazdu Delegatów/.
4. Przygotowanie materiałów na Walne Zebranie Członków /Zjazd Delegatów/ oraz jego
zwoływanie.
5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku i prowadzenie gospodarki finansowej
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym określanie wysokości składki członkowskiej
i wpisowego pokrywającego koszt legitymacji członkowskiej i odznaki Związku.
6. Powoływanie Oddziałów Związku na wniosek określony w § 3 ust. 4 lub z własnej
inicjatywy, koordynacja działalności Oddziałów oraz ich rozwiązywanie (§ 3 ust. 5).
7. Opracowanie regulaminów określonych w statucie, stanowiących załączniki
podejmowanych w poszczególnych sprawach uchwał.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 4 statutu.
9. Rozpatrywanie odwołania zainteresowanej osoby od uchwały Zarządu Oddziału
w sprawach przyjęcia kandydata na członka Związku oraz skreślenia i wykluczenia
członka Związku.
10. Nadawanie godności członka honorowego Związku oraz przyznawanie z własnej
inicjatywy bądź na wniosek Zarządów Oddziału.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej nadzorującym i kontrolującym
pracę Zarządu i całokształt działalności Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza i członka,
a kandydatów do jej składu wybiera Zebranie Założycielskie lub Walne Zebranie Członków
/Zjazd Delegatów/. Poszczególne funkcje w składzie Komisji Rewizyjnej ustala nowo
wybrany organ na swoim pierwszym po wyborze posiedzeniu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, wspólnym pożyciu lub podległości służbowej.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku
i są one protokołowane.
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5. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej powiadamia
pozostałych członków komisji jej Przewodniczący na 7 dni przed planowanym jego
terminem w sposób określony w regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej dwóch jej członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku
równej ilości głosów głos Przewodniczącego liczy się podwójnie.
§ 22
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Zarządu Związku,
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków /Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów/ w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
4. Składanie na Walnym Zebraniu Członków /Zjeździe Delegatów/ wniosków o udzielenie
(lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Związku,
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków /Zjeździe
Delegatów/.
Rozdział V
WŁADZE ODDZIAŁU
§ 23
1. Władzami Oddziału Związku są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja władz Oddziału trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków
Oddziału.
3. Dopuszcza się mocą podjętej przez Walne Zebranie Członków Oddziału uchwały jawny
tryb głosowania nad wyborem składu osobowego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej
Oddziału.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na
nieobsadzone stanowisko.
§ 24
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Oddziału,
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, podopieczni i honorowi Oddziału oraz
zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu
obrad przygotowanego przez Zarząd Oddziału.
5. Walne Zebranie Członków Oddziału zwyczajne powinno być zwoływane raz na trzy lata.
6. W każdym czasie może być zwołane zebranie nadzwyczajne na wniosek Zarządu
Związku, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Związku, Komisji Rewizyjnej Oddziału
lub 1/2 członków zwyczajnych Oddziału.
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7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd Oddziału
w terminie 14 dni od podjęcia stosownej uchwały na wniosek, o którym mowa w ust. 6.
Obraduje ono tylko nad sprawą bądź sprawami, dla której zostało zwołane.
8. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad zawiadamia się członków na 14 dni przed
planowanym jego terminem w sposób określony w deklaracji członkowskiej oraz
dodatkowo na stronie www Związku podanej w § 7 ust. 6, w zakładce Ogłoszenia.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Oddziału.
W przypadku braku kworum zebranie zwoływane jest w drugim terminie tego samego
dnia i w tym samym miejscu po upływie 30 minut. Podjęte wówczas uchwały zapadają
zwykłą większością głosów obecnych na sali członków zwyczajnych.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału mogą być podejmowane w głosowaniu
tajnym, na żądanie zwykłej większości obecnych na sali obrad członków.
§ 25
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2. Określenie głównych kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami
statutu i uchwałami władz Związku.
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Oddziału oraz udzielanie tym organom absolutorium.
4. Wybór w głosowaniu tajnym Zarządu, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Delegatów Oddziału,
o których mowa w § 16 ust. 4, chyba że członkowie Oddziału podejmą uchwałę
o głosowaniu jawnym.
5. Uzupełnianie członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału przed upływem
kadencji.
6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Oddziału
w sprawach dotyczących działalności Oddziału, w tym również nadawanie godności
honorowego Prezesa Zarządu Oddziału.
§ 26
1. Zarząd Oddziału jest powołany do kierowania działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami
władz Związku i Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału tworzą trzy osoby: prezes, sekretarz i członek, a kandydatów do
pełnienia tych funkcji wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału. Poszczególne funkcje
w składzie Zarządu Oddziału ustala nowo wybrany Zarząd na swoim pierwszym po
wyborze posiedzeniu. Oddział na zewnątrz reprezentuje Prezes.
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje w miarę potrzeb i przewodniczy obradom Prezes,
co najmniej raz na kwartał i są one protokołowane.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes także na wniosek Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej 1/2 członków Oddziału.

5. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz zaproszeni goście.
6. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia Zarządu Oddziału powiadamia
pozostałych członków Zarządu Oddziału Sekretarz na 7 dni przed planowanym jego
terminem w sposób określony w Regulaminie pracy Zarządu Oddziału.
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7. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności 2/3 składu osobowego Zarządu, w tym Prezesa. W przypadku równej ilości
głosów głos Prezesa liczy się podwójnie.
§ 27
1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z obowiązującym prawem, zapisami statutu
i uchwałami władz Związku oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2. Przygotowanie materiałów na Walne Zebranie Członków Oddziału oraz podjęcie
uchwały w sprawie jego zwoływania.
3. Opracowanie do końca stycznia sprawozdań z działalności Oddziału za rok poprzedni
kierowanych do Sekretarza-Skarbnika /Sekretarza/ Związku.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjęcia, skreślenia, wykluczenia
ze Związku), wręczanie legitymacji członkowskich.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej nadzorującym
i kontrolującym całokształt działalności Oddziału odpowiedzialnym przed Walnym
Zebraniem Członków Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza
i członka, a kandydatów do jej składu wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału.
Poszczególne funkcje w składzie Komisji Rewizyjnej Oddziału ustala nowo wybrany
organ na swoim pierwszym po wyborze posiedzeniu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Zarządu Oddziału ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, wspólnym pożyciu lub
podległości służbowej.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału zwołuje jej Przewodniczący co najmniej raz
w roku i są one protokołowane.
5. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału
powiadamia pozostałych członków komisji jej Przewodniczący na 7 dni przed planowanym
jego terminem w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej Oddziału.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej dwóch jej członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku
równej ilości głosów głos Przewodniczącego liczy się podwójnie.
§ 29
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. Kontrolowanie działalności Zarządu Oddziału,
2. Współpraca z Komisją Rewizyjną Związku,
3. Występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli oraz wnioskowanie do Zarządu Związku o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału
sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz Związku,
4. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych
obowiązków, a także prawo składania wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału,
5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium Zarządowi Oddziału,
6. Składanie sprawozdań z prowadzonej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
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Rozdział VI
MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 30
1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z majątku Związku oraz z ofiarności publicznej.
2. Związek, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny,
spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Związek może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane tylko na rachunku bankowym Związku.
5. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku podejmuje Zarząd Związku.
7. Do składania oświadczenia woli oraz podpisywania wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych dotyczących Związku uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie, Prezes lub Wiceprezes i Sekretarz-Skarbnik lub Skarbnik.
8. Do podpisywania innych pism i dokumentów oraz reprezentowania Związku w kontaktach
z innymi stowarzyszeniami i instytucjami uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub jego zmianę, a także uchwałę o rozwiązaniu się
Związku podejmuje Walne Zebranie Członków /Zjazd Delegatów/ kwalifikowaną
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie Członków /Zjazd Delegatów/
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1393
z późn. zm.).

