STATUT
Pocztu Krakowskiej Chorągwi Husarskiej
(tekst jednolity z dnia 14 lipca 2011 roku)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej zwane dalej
Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym ugrupowaniem odwołującym się do
szlachetnych ideałów rycerstwa polskiego i historii polskiej. Stowarzyszenie to chce
zacieśniad więzi członków oraz służyd społeczności lokalnej dla dobra Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz innych ustaw obowiązujących
w Polsce, a także na podstawie niniejszego statutu i posiada osobowośd prawną.
3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
4. Nazwa, symbole, znaki i pieczęcie Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
§2
Za patronów Stowarzyszenia przyjęto: św. Jadwigę Króla Polski i hetmana Jana III Sobieskiego.
§3
Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd na terenie całego
kraju i poza jego granicami.
§4
Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd statutową nieodpłatną i odpłatną oraz
działalnośd gospodarczą.
§5
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
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§6
Stowarzyszenie posiada oraz posługuje się pieczęciami, znakami i symbolami:
1. Logotyp:
a. Symbol:

b. Opis:
Logotyp Stowarzyszenia ma kształt koła, w który został wpisany czarny napis ”Poczet
Krakowskiej Chorągwi Husarskiej”. Wewnętrzne koło Logotypu jest podzielone poziomo na
dwa równe pola: białe i amarantowe. W centralnej części logotypu umieszczono Krzyż
Kawalerski, który w górnej połowie jest amarantowy, a w dolnej biały. Na krzyżu znajdują się
skrzyżowane pod kątem prostym dwie identyczne żółte (złote) buławy. Każda z nich zwrócona
jest do góry okrągłą gałką, a trzonkiem do dołu. Rękojeśd buławy jest kanelurowana, a na
szczycie okrągłej gałki znajduje się sterczyna.
c. Proporcje:
Wysokośd krzyża kawalerskiego do średnicy mniejszego koła ma się jak 2:3.
Średnica mniejszego okręgu do średnicy większego koła ma się jak 4:5.
2. Proporzec:
a. Symbol:

b. Opis:
Proporzec Stowarzyszenia ma kształt prostokąta z trójkątnym wcięciem od prawej strony.
Proporzec jest podzielony poziomo na dwa równe pola białe i amarantowe.
Na Proporcu umieszczony jest Krzyż Kawalerski, który w górnej połowie jest amarantowy,
a w dolnej biały. Na krzyżu znajdują się skrzyżowane pod kątem prostym dwie identyczne
żółte buławy. Każda z nich zwrócona jest do góry okrągłą gałką ze sterczyną, a trzonkiem do
dołu.
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c. Proporcje:
Długośd proporca do jego wysokości ma się jak 8:1.
Wysokośd proporca do wysokości krzyża kawalerskiego ma się jak 2:1.
Środek krzyża kawalerskiego znajduje się w połowie wysokości proporca i jest oddalony od
lewego boku o 1/3 długości do wcięcia.
Opis logotypu i proporca oparty został na przesłankach historycznych zawartych w załączniku
nr 1

§7
Stowarzyszenie może ustanawiad odznaki:
1. Odznaka Brązowa

2. Odznaka Srebrna
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3. Odznaka Złota

Prawa regulujące nadanie odznaczeo oraz spis odznaczeo znajduje się w załączniku nr 2.

§8
Stowarzyszenie w celach organizacyjnych może ustanawiad i nadawad stopnie wojskowe
i funkcyjne w znaczeniu historycznym na podstawie historycznych stopni wojskowych
obowiązujących w Wojsku Polskim od XVIII do XIX w., wraz z uzupełnieniami. Procedura
ustanawiania i nadawania stopni wojskowych i funkcyjnych w rozumieniu historycznym
opisana jest w załączniku nr 3.
§9
Działalnośd Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
i wolontarystycznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniad
pracowników.
Rozdział II
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 10
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1. rekonstrukcja pocztu chorągwi husarskiej wraz z innymi oddziałami wchodzącymi
w jej skład,
2. rozbudzanie patriotyzmu lokalnego oraz narodowego poprzez ukazywanie historii,
tradycji i idei oręża polskiego na rzecz społeczności,
3. nauka oraz doskonalenie umiejętności sztuki walki i posługiwania się bronią określoną
w załączniku nr 4, na rzecz obronności paostwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,
4. upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze, sztuce, dziedzictwie narodowym
i tradycji oręża polskiego,
5. wspieranie rozwoju miejscowej społeczności, w tym dbanie o rozwój i edukację
młodzieży,
6. promocja walorów turystycznych miasta Krakowa i województwa małopolskiego oraz
działania służące rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu,
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7. służenie organizacją pożytku publicznego i społeczności poprzez pomoc najbardziej
potrzebującym oraz prowadzenie akcji charytatywnych,
8. promocja i organizacja wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
9. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
10. działalnośd na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
11. propagowanie osoby św. Jadwigi Króla Polski w Polsce i na świecie,
12. upowszechnianie wiedzy, zdarzeo historycznych z okresu panowania, życia
i działalności osoby hetmana Jana III Sobieskiego,
13. zacieśnianie więzów rodzinnych Członków Stowarzyszenia i świadczenie wzajemnej
pomocy.
2. Stowarzyszenie realizuje zadania ze sfery zadao publicznych w zakresie:
1. podtrzymywania oraz upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
2. działalności charytatywnej,
3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5. turystyki i krajoznawstwa,
6. obronności paostwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
7. promocji i organizacji wolontariatu,
8. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
9. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
10. wypoczynku dzieci i młodzieży,
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
12. działalnośd na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), w zakresie określonym
w art. 4 ust. pkt 1 – 32 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:
1. organizowanie imprez wewnętrznych i zewnętrznych oraz spotkao z ludźmi nauki,
kultury,
2. uczestnictwo w zjazdach, konferencjach, zjazdach naukowych, sympozjach,
wystawach, odczytach, dyskusjach, konkursach,
3. organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych,
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4. organizowanie szkoleo oraz obozów, a także wyjazdów związanych z celami
statutowymi,
5. tworzenie i rozszerzanie bazy materialnej,
6. współpracę z władzami samorządowymi, paostwowymi, sektorem gospodarczym,
środkami masowego przekazu,
7. prowadzenie działalności charytatywnej,
8. udział w inicjatywach promujących miasto Kraków i województwo małopolskie,
9. organizowanie spotkao i uroczystości patriotycznych i okolicznościowych,
10. udział Członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach o charakterze
patriotycznym i okolicznościowym,
11. działania promocyjne.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 12
Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych,
2. Członków Założycieli,
3. Korpusu Wsparcia,
4. Członków Honorowych.
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
§ 13
1. Członkiem Zwyczajnym może zostad osoba fizyczna o nieposzlakowanej opinii,
posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych i niepozbawiona praw
publicznych.
2. Osoba pragnąca uzyskad członkostwo zwyczajne składa Zarządowi pisemną deklarację
woli przystąpienia do Stowarzyszenia.
3. O Członkostwo Zwyczajne może ubiegad się osoba fizyczna, która:
1. uzyskała rekomendację co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych,
2. odbędzie minimum półroczny okres przygotowania jako Kadet, zdobędzie zaufanie
i poparcie Członków,
3. złoży uroczyste ślubowanie o treści zawartej w załączniku nr 5,
4. zostanie pasowana na Towarzysza Pocztu Chorągwi.
4. Członkostwo Zwyczajne uzyskuje się z chwilą podjęcia decyzji przez Zarząd.
5. Członkowie Zwyczajni podlegają ewidencji wewnętrznej.
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6. Przyczynami wygaśnięcia Członkostwa Zwyczajnego mogą byd:
1. złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
2. działania sprzeczne ze statutem lub uchwałami Stowarzyszenia, a także inne
postępowania niegodne Członka Stowarzyszenia,
3. brak podejmowania działao statutowych przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,
4. prawomocne skazanie przez sąd za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia
publicznego,
5. utratę praw publicznych,
6. złożenie pisemnego, umotywowanego wniosku co najmniej jednego Członka oraz
po rozpatrzeniu sprawy przez Zarząd,
7. złożenie słownego wniosku przez co najmniej dwóch Członków oraz po
rozpatrzeniu sprawy przez Zarząd jeżeli swym zachowaniem i postawą rażąco
narusza zasady etyki i honoru Członka Stowarzyszenia,
8. łamanie zasad bezpieczeostwa.
7. Decyzje stwierdzającą wygaśnięcie Członkostwa Zwyczajnego podejmuje Zarząd
w formie pisemnej. Wykluczony Członek w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, może wnieśd od niej odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Odwołanie w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, wnosi się za pośrednictwem
Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w terminie do
6 miesięcy od daty jego złożenia.
8. Uważa się, że członkostwo wygasa z chwilą podjęcia decyzji przez Zarząd.
§ 14
Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1. zgłaszania pod adresem Zarządu opinii i wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
2. brania czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. uczestniczenia w organizowanych spotkaniach, szkoleniach i imprezach na warunkach
określonych przez Zarząd,
4. noszenia odznaczeo nadawanych przez Zarząd,
5. przyjmowania stopni oraz funkcji w rozumieniu historycznym, które reguluje załącznik
nr 3,
6. pierwszeostwa do udziału w wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
7. do otrzymania rekomendacji, pomocy, gwarancji i opieki Członków Stowarzyszenia
w swojej działalności dotyczącej Stowarzyszenia,
8. posługiwania się uzbrojeniem wymienionym w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem
nr 3,
9. wybierad i byd wybieranym do władz Stowarzyszenia,
10. do przeniesienia w poczet Członków Korpusu Wsparcia na umotywowany pisemny
wniosek Członka złożony do Zarządu.
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§ 15
Członkowie Zwyczajni są zobowiązani do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał,
2. brania czynnego udziału w działaniach Stowarzyszenia oraz przestrzegania
postanowieo statutu i uchwał Stowarzyszenia,
3. brania czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków,
4. brania udziału w przygotowaniu szkoleo, treningów, imprez, zbiórek, spotkao
Stowarzyszenia, itp.
5. regularnego opłacania składek członkowskich,
6. godnego reprezentowania Stowarzyszenia wewnątrz oraz na zewnątrz, zarówno
podczas spotkao, imprez, jak i w życiu codziennym,
7. angażowania się w działalnośd Stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE
§ 16
1. Członkiem Założycielem jest osoba znajdująca się na liście założycieli Stowarzyszenia.
2. Członek Założyciel posiada prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego za wyjątkiem:
a. obowiązku opłacenia składek członkowskich,
b. czynnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia.
3. Członek Założyciel może zostad zwolniony przez Zarząd z kosztów związanych
z wyjazdem, imprezą, treningiem.
KORPUS WSPARCIA
§ 17
1. Członkiem Korpusu Wsparcia może zostad osoba fizyczna o nieposzlakowanej opinii,
posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych i niepozbawiona praw
publicznych.
2. Osoba pragnąca uzyskad członkostwo składa Zarządowi pisemną deklarację woli
przystąpienia do Stowarzyszenia.
3. O członkostwo w Korpusie Wsparcia może ubiegad się osoba fizyczna, która:
1. uzyskała rekomendację co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych,
2. zdobędzie zaufanie i poparcie Członków,
3. zostanie pasowana na Towarzysza Pocztu Chorągwi.
4. Członkostwo w Korpusie Wsparcia uzyskuje się z chwilą podjęcia decyzji przez Zarząd.
5. Każdemu Członkowi Korpusu Wsparcia może byd nadana przez Zarząd funkcja
określona w załączniku nr 3.
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6. Członkowie Korpusu Wsparcia podlegają ewidencji wewnętrznej.
7. Przyczyny wygaśnięcia Członkostwa w Korpusie Wsparcia są takie same jak w § 13 ust.
6.
8. Decyzję stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa w Korpusie Wsparcia podejmuje
Zarząd w formie pisemnej. Wykluczony Członek w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, może wnieśd od niej odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Odwołanie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem wnosi się za pośrednictwem
Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w terminie do
6 miesięcy od daty jego złożenia.
9. Uważa się, że członkostwo wygasa z chwilą podjęcia decyzji przez Zarząd.
§ 18
Członkowie Korpusu Wsparcia mają:
1. prawa Członka Zwyczajnego określone w § 14 z wyłączeniem ust. 5,
2. prawo posługiwania się uzbrojeniem określonym w załączniku nr 4 pkt 2-4.
§ 19
Członkowie Korpusu Wsparcia nie mają prawa do:
1. przeniesienia się w poczet Członków Zwyczajnych,
2. posługiwania się uzbrojeniem określonym w załączniku nr 4 pkt 1.
§ 20
Członkowie Korpusu Wsparcia mają obowiązki określone w § 15.
CZŁONKOWIE HONOROWI
§ 21
1. Członkiem Honorowym, zwanym Honorowym Towarzyszem Pocztu, może zostad każdy
Członek Stowarzyszenia, który zostanie wyróżniony przez Zarząd.
2. Tytuł Honorowego Towarzysza Pocztu nadawany jest wraz ze Złotą odznaką
Stowarzyszenia oraz dokumentem potwierdzającym fakt jej nadania.
3. Honorowy Towarzysz Pocztu ma prawo do noszenia Złotej odznaki Stowarzyszenia.
4. Honorowy Towarzysz Pocztu może zostad zwolniony przez Zarząd z kosztów związanych
z wyjazdem, imprezą, treningiem.
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Rozdział IV
OSOBY WSPERAJĄCE STOWARZYSZENIE
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
§ 22
1. Członkiem Wspierającym może byd osoba fizyczna lub prawna, która złoży w tej
sprawie oświadczenie woli Zarządowi, zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub
inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd na
podstawie porozumienia.
2. Członkostwo wspierające uzyskuje się za zgodą Zarządu.
3. Członek Wspierający dobrowolnie opłaca składki członkowskie.
4. Członkostwo Wspierające wygasa przez:
1. zrzeczenia się członkostwa,
2. pozbawienia członkostwa,
3. śmierd osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.
5. W sprawie pozbawienia i zrzeczenia się Członkostwa Wspierającego stosuje się
postanowienia § 13 ust. 6 i 7.
§ 23
Członek Wspierający ma prawo do:
1.

brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym,

2.

zgłaszania pod adresem Zarządu opinii i wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia,

3.

noszenia honorowych odznaczeo nadawanych przez Zarząd.
KADECI
§ 24
1. Kadetem może zostad osoba fizyczna o nieposzlakowanej opinii, posiadająca pełną
zdolnośd do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Osoba pragnąca
uzyskad stopieo Kadeta składa Zarządowi pisemną deklarację woli przystąpienia do
Stowarzyszenia i musi uzyskad akceptację Zarządu.
2. Okres przygotowawczy Kadetów do członkostwa trwa co najmniej 6 miesięcy. Okres
ten może ulec zmianie jeśli Zarząd wyrazi zgodę. Po tym okresie Kadet może zostad
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia.
3. Przed przystąpieniem do
przygotowawczy Kadeta.

Stowarzyszenia

jest

oceniany

półroczny

okres

4. Kadeci mają prawo do uczestnictwa w zajęciach i treningach organizowanych przez
Stowarzyszenie, pod nadzorem Członków Zwyczajnych.
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5. Kadeci mają prawo do uczestniczenia w wyjazdach i imprezach na warunkach
określonych przez Zarząd.
6. Status Kadeta wygasa z przyczyn i w sposób określony w § 13 ust. 6 i 7.
7. Kadeci będą podlegad regulaminom, które ustali Zarząd.
SYMPATYCY
§ 25
1. Sympatykiem Stowarzyszenia może zostad pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej, którego zasługi dla dobra ojczyzny są niepodważalne, albo którego osoba jest
świadectwem wielkiej uczciwości, szlachetności lub bohaterstwa i który wyrazi zgodę
na przyjęcie tego tytułu.
2. Wniosek o nadanie tytułu Sympatyka składany jest na ręce Zarządu.
3. Sympatyk nie składa ślubowania wymienionego w § 13 ust. 3 pkt 3 i może
dobrowolnie opłacad składki członkowskie.
4. Sympatyk może dobrowolnie wspierad Stowarzyszenie materialnie lub finansowo.
5. Tytuł Sympatyka wygasa z przyczyn i w sposób określony w § 13 ust. 6 i 7.
6. Sympatyk ma prawo do:
1. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.
2. uczestniczenia w wyjazdach i imprezach na warunkach określonych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA
§ 26
1. Władzami Stowarzyszenie są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 27
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:
1. z głosem stanowiącym - Członkowie Zwyczajni,
2. z głosem doradczym - Członkowie Wspierający, Kadeci oraz Sympatycy.

Strona 11 z 18

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd
powiadamia Członków co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
4. Walne Zgromadzenie Członków może byd zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
6. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywad się w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
8. Walne Zgromadzenie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
zwołuje Zarząd:
1. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
2. z własnej inicjatywy,
3. na umotywowane żądanie co najmniej 2/3 liczby Członków Zwyczajnych.
9. W przypadku braku możliwości funkcjonowania Zarządu, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków może byd zwołane przez 3/4 liczby Członków Stowarzyszenia.
10. W przypadku określonym § 27 ust. 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
winno byd zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego
wniosku do Zarządu.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do
których zostało powołane.
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ważne, jeżeli są podejmowane:
1. w pierwszym terminie, w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków
uprawnionych do głosowania z głosem stanowiącym, bezwzględną większością
głosów,
2. w drugim terminie, bez względu na ilośd obecnych Członków uprawnionych do
głosowania z głosem stanowiącym, bezwzględną większością głosów.
13. Pkt 11 może mied zastosowanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
14. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje następne Walne Zgromadzenie Członków,
o którym mowa w ust. 12 pkt 2, nie później niż w ciągu miesiąca.
15. Każdemu Członkowi przysługuje jeden Głos.
§ 28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:
1.

zmiana Statutu,

2.

podejmowanie uchwał,

3.

rozpatrywanie odwołao od uchwał,

4.

wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,

5.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao władz Stowarzyszenia,
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6.

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

7.

wydawanie zgody na rozporządzanie składnikami, których wartośd przekracza 5 000 PLN
oraz na zaciągnięcie zobowiązao przekraczających tę kwotę,

8.

uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

9.

uchwalanie kodeksu etycznego i ceremoniału,

10. podejmowanie i zakooczenie działalności gospodarczej,
11. rozpatrywanie odwołao od decyzji w zakresie wydaleo Członków.

ZARZĄD
§ 29
1. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym:
1. Rotmistrza,
2. Kanclerza,
3. Podskarbiego.
2. W skład Zarządu może wchodzid od 3 do 8 osób.
3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków z grona
Członków Zwyczajnych, którzy działają w Stowarzyszeniu przynajmniej przez jeden
rok. Pierwszy Zarząd wybierany jest z grona Członków Założycieli. Wszyscy Członkowie
Stowarzyszenia mogą zgłaszad propozycje kandydatów na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
4. Nowi Członkowie Zarządu składają ślubowanie o treści zawartej w załączniku nr 5.
5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Po tym okresie należy zwoład Walne Zgromadzenie
Członków w celu wybrania nowego Zarządu.
6. W sytuacji, w której ze względu na braki w swoim składzie, Zarząd nie może
poprawnie funkcjonowad, należy zwoład Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków. Uzupełnianie składu Zarządu odbywa się poprzez wybór brakującej liczby
osób przez Walne Zgromadzenie Członków. Nowo wybrani Członkowie Zarządu
sprawują swoją funkcję do czasu zakooczenia trwającej kadencji.
7. Nowi Członkowie Zarządu wybierani są bezwzględną większością głosów.
8. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem
i zarządzanymi uchwałami, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialnośd za
swoje decyzje.
9. Zarząd może byd reprezentowany na zewnątrz Stowarzyszenia przez jednego Członka
Zarządu.
10. Do składania oświadczeo woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych lub zawierania umów, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu
działających łącznie, w tym jeden: Rotmistrz, Kanclerz lub Podskarbi.
11. W pracach Zarządu mogą pomagad inni członkowie Stowarzyszenia.
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12. Zarząd pasuje nowych Członków na Towarzyszy Pocztu Chorągwi.
13. Zarząd może byd inicjatorem lub organizatorem różnego typu imprez, wyjazdów,
treningów, spotkao oraz innych działao wynikających z działao statutowych.
14. Zarząd ma prawo odmówienia lub umożliwienia uczestnictwa osoby
w organizowanych imprezach, wyjazdach, treningach, spotkaniach oraz innych
działaniach wynikających z zapisów statutowych.
15. Zarząd ustala zasady i prawa uczestnictwa Kadetów i Sympatyków w organizowanych
imprezach, wyjazdach, treningach, spotkaniach i innych działaniach wynikających
z zapisów statutowych.
16. Członkowie Zarządu mogą pełnid inne funkcje wynikające z zapisów statutowych
w strukturach Stowarzyszenia.
17. Członkowie Zarządu mogą byd powoływani na stanowiska funkcyjne i dowódcze
w rozumieniu historycznym. Opisy i procedury powoływania i uprawnieo znajdują
się w załączniku nr 3.
18. O pozbawieniu uprawnieo Członka Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie Członków
w sytuacji, gdy:
1. działalnośd jest sprzeczna ze statutem lub uchwałami Stowarzyszenia, a także
w przypadku innego postępowania niegodnego Członka Stowarzyszenia,
2. w przypadku prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego,
3. z powodu utraty przez osobę praw publicznych.
19. Zarząd podejmuje uchwały przy obecności przynajmniej połowy Członków Zarządu,
bezwzględną większością głosów.
§ 30
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz zaakceptowanych uchwał,
2. opracowywanie budżetu i preliminarzy,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. uchwalanie niezbędnych regulaminów,
5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
6. przewodnictwo obradom Walnego Zgromadzenia Członków,
7. współpraca z grupami i zespołami Walnego Zgromadzenia Członków,
8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
9. powoływanie i rozwiązywanie grup, zespołów oraz określanie ich zadao z możliwością
uchwalania dodatkowych regulaminów,
10. kierowanie pracami powołanych grup i zespołów,
11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
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13. przyjmowanie nowych członków, osób fizycznych oraz prawnych do Stowarzyszenia,
14. nadawania Członkom stopni oraz funkcji,
15. nadawanie odznaczeo oraz wyróżnieo,
16. nadawanie tytułu honorowego „Honorowy Towarzysz Pocztu”,
17. rozpatrywanie sporów
Stowarzyszenia,

między

Członkami,

powstałymi

na

tle

działalności

18. w szczególnych wypadkach zwalnianie Członków z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
19. stwierdzanie wygaśnięcia i pozbawienia członkostwa.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest organem składającym się z trzech osób w tym:
Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Przewodniczącego Komisji i pozostałych
członków Komisji bezwzględną większością głosów.
3. Komisja Rewizyjna jest wybierana na okres 2 lat. Po tym okresie należy zwoład Walne
Zgromadzenie Członków w celu wybrania nowej Komisji Rewizyjnej.
4. W sytuacji, w której ze względu na braki w swoim składzie, Komisja Rewizyjna nie
może poprawnie funkcjonowad, należy zwoład Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków. Uzupełnianie składu Komisji odbywa się poprzez wybór brakującej liczby
osób przez Walne Zgromadzenie Członków. Nowo wybrani Członkowie Komisji
Rewizyjnej sprawują swoją funkcję do czasu zakooczenia trwającej kadencji.
5. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej 2 Członków Komisji.
§ 32
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2.

żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub Walnego
Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd
z jego statutowych obowiązków,

3.

żądanie zwołania posiedzenia Zarządu,

4.

kontrolowanie przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia przez jego
Członków oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków
płynących z przeprowadzonych kontroli,

5.

składanie sprawozdao ze swej działalności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia
Członków.
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§ 33
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnid innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brad udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 34
W przypadkach określonych w § 32 pkt 2 posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków
winno byd zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania,
a posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż w terminie 14 dni od
daty zgłoszenia żądania.

Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 35
Majątek Stowarzyszenie stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 36
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenie są:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy i spadki,
3. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własnośd lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
4. dotacje,
5. granty,
6. środki funkcji publicznych,
7. zlecenia usług,
8. wpływy z działalności statutowej,
9. subwencje osób prawnych,
10. dochody z działalności gospodarczej.
2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia mogą byd przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny byd, przy
uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowośd zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszeniu zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązao
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, organów lub pracowników
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oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
Stowarzyszenia pozostają w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia opieki lub kurateli.
5. Do składania oświadczeo woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych lub zawierania umów uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu
działających łącznie, w tym jeden: Rotmistrz, Kanclerz lub Podskarbi.
6. Do spraw majątkowych Zarząd może pisemnie upoważnid jedną osobę.
§ 37
1. Wysokośd i częstośd składek członkowskich zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków
na wniosek Zarządu.
2. Członkowie Założyciele są zwolnieni ze wszystkich płatności związanych
z funkcjonowaniem Stowarzyszenia. Członkowie Ci mogą dobrowolnie uiszczad
składki.
§ 38
Członkowie za wzorowe wypełnianie obowiązków lub duży wkład pracy mogą byd wyróżniani
poprzez:
pochwałę,
nagrodę rzeczową,
dyplom uznania,
lub w inny sposób.
Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 39
1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą byd
przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków tylko wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku Walnego Zgromadzenia Członków.
2. O zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje wyłącznie Walne
Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy
Członków Zwyczajnych i całego Zarządu bezwzględną większością głosów.
3. Do dokonania zmian w statucie wymagana jest bezwzględna większośd głosów, przy
obecności co najmniej połowy Członków i całego Zarządu.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ze
zmianami).
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Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOOCOWE
§ 40
1. Pierwsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje Komitet Założycielski
w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia Sądu Rejestrowego
o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Na posiedzeniu, o którym mowa w pkt 1, Walne Zgromadzenie Członków wybiera
Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.
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