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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

1. Związek Ukraińców w Polsce (zwany dalej Związkiem) jest formą zorganizowanego Ŝycia 
społeczności ukraińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Naczelną misją Związku jest podtrzymywanie i rozwój toŜsamości narodowej i kulturowej 
Ukraińców Ŝyjących w Polsce, opartej na wspólnocie historii, kultury, tradycji i języka oraz 
urzeczywistnienie i obrona praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej  zagwa-
rantowanych w Konstytucji i ustawach Rzeczypospolitej Polskiej oraz normach prawa 
międzynarodowego. 

2. Związek jest organizacją otwartą. Jego członkiem moŜe zostać kaŜdy, kto utoŜsamia się z 
misją Związku i pragnie wnieść osobisty wkład w jej urzeczywistnianie oraz realizację ce-
lów i programu, niezaleŜnie od narodowości, poglądów politycznych, społecznych i religij-
nych. 

3. Związek jest organizacją pozarządową, samorządną i niezaleŜną prowadzącą, swą działal-
ność na podstawie prawa o Stowarzyszeniach. 

4. Związek moŜe być organizacją poŜytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2 

Związek posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 4 

Siedzibą władz naczelnych Związku jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§ 5 

1. Związek ma prawo powoływania oddziałów i kół terenowych oraz innych ogniw organiza-
cyjnych na zasadach przewidzianych w statucie. 

2. Inne formy organizacyjne (sekcje, kluby, organizacje dziecięce, młodzieŜowe, zawodowe, 
regionalne, artystyczne itp.) są składową i integralną częścią Związku, o ile nie posiadają 
własnej osobowości prawnej. Mogą one posiadać własne nazwy, struktury organizacyjne, 
władze i regulaminy działania, które zatwierdza Rada Główna Związku.  

3. Ilekroć w statucie jest mowa o Kole – rozumie się przez to równieŜ inne formy organiza-
cyjne przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 
 

§ 6 

1. Związek moŜe nawiązywać łączność i współpracę z innymi organizacjami ukraińskimi w 
kraju i za granicą oraz naleŜeć do ukraińskich organizacji międzynarodowych, a takŜe 
współpracować z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach, zasadach i kierunkach 
działania. 

2. Związek moŜe przystępować do związków, stowarzyszeń w kraju lub za granicą zgodnie z 
umowami międzynarodowymi, których Polska jest sygnatariuszem. 
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§ 7 

1. Związek uŜywa nazwy skróconej – ZUwP, a takŜe nazwy w języku ukraińskim w brzmie-
niu: Об’єднання українців у Польщі (nazwa skrócona ОУП) i angielskim w brzmieniu: 
Association of Ukrainians in Poland. 

2. Poszczególne ogniwa Związku uŜywają pieczęci z napisem w języku polskim lub ukraiń-
skim o treści określającej ich nazwę i siedzibę oraz numery identyfikacyjne NIP i REGON, 
które są wspólne dla całego Związku. 

 
 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA ZWI ĄZKU 
 

§ 8 

Celem Związku jest: 
1) działanie na rzecz sprawiedliwego i praworządnego rozwiązywania problemów ukraińskiej 

mniejszości narodowej oraz innych mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych 
w Polsce; 

2) zachowanie toŜsamości kulturowej i świadomości narodowej Ukraińców przez rozwój i 
pielęgnowanie języka i kultury ukraińskiej w Polsce (w tym jej form regionalnych: łem-
kowskiej, bojkowskiej, podlaskiej itp.) oraz ochronę zabytków kultury materialnej i miejsc 
pamięci narodowej Ukraińców; 

3) oddziaływanie na róŜne sfery Ŝycia społecznego i publicznego kraju dla stworzenia wła-
ściwych warunków Ŝycia i rozwoju mniejszości ukraińskiej; 

4) reprezentowanie społeczności ukraińskiej oraz wyraŜanie jej potrzeb i stanowiska wobec 
władz państwowych, samorządowych i instytucji publicznych; 

5) zapewnienie społeczności ukraińskiej w Polsce bliskich więzi i kontaktów z Ukrainą i dia-
sporą ukraińską w świecie; 

6) działanie na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania, wzajemnego szacunku między narodem 
ukraińskim i polskim i przezwycięŜania uprzedzeń wynikających z zaszłości historycz-
nych; 

7) krzewienie wartości humanistycznych w Ŝyciu społecznym, idei poszanowania godności 
narodowej i osobistej jednostki oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji 
na tle narodowościowym, kulturowym lub wyznaniowym; 

8) uczestnictwo w Ŝyciu publicznym i organach przedstawicielskich. 
 

§ 9 

1. Związek realizuje swoje cele przez podejmowanie wielostronnych działań w róŜnych ob-
szarach Ŝycia społecznego, wpływających na kształtowanie warunków realizacji zadań 
Związku, o których mowa w §§ 1 i 8, a w szczególności: 

1) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego: 
a) organizowanie i prowadzenie ośrodków kultury ukraińskiej, wyspecjalizowanych pla-

cówek kulturalnych (muzeów, bibliotek itp.), zespołów artystycznych, a takŜe organi-
zowanie imprez kulturalnych oraz innych inicjatyw i projektów mających na celu upo-
wszechnianie i promocję kultury ukraińskiej, 

b) wspieranie polsko-ukraińskiej wymiany kulturalnej, 
c) akcje na rzecz ochrony zabytków ukraińskiej kultury materialnej i miejsc pamięci naro-

dowej Ukraińców; 
2) w zakresie edukacji i wychowania: 
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a) współdziałanie z władzami samorządowymi i oświatowymi w zakresie tworzenia i pro-

wadzenia szkół publicznych z ukraińskim językiem nauczania, szkolnych i międzysz-
kolnych zespołów nauczania języka ukraińskiego i innych form nauczania tego języka, 

b) organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno-
edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy, 

c) prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy, 
d) współpraca z ośrodkami naukowymi w przedmiocie prowadzenia badań i upowszech-

niania wiedzy w zakresie problematyki ukraińskiej i narodowościowej, 
e) prowadzenie funduszu stypendialnego oraz udzielanie pomocy materialnej uczniom i 

studentom pochodzenia ukraińskiego; 
3) w sferze społecznej i Ŝycia publicznego: 
     a) prezentowanie stanowiska Związku w istotnych sprawach społecznych i politycznych, 
     b) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku naruszenia przez instytucje pu-

bliczne zasad równości i niedyskryminacji lub pogwałcenia praw mniejszości narodo-
wych, 

     c) reprezentowanie społeczności ukraińskiej i wspieranie jej udziału w Ŝyciu publicznym, a 
zwłaszcza w Ŝyciu społeczności lokalnych oraz współdziałanie z władzami i instytucja-
mi publicznymi w tym zakresie, 

     d) prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych, szczególnie w sytuacji klęsk Ŝywio-
łowych i ubóstwa, udzielanie wsparcia materialnego znajdującym się w trudnej sytuacji 
osobom wśród społeczności ukraińskiej w Polsce, w Ukrainie i innych państwach, 

     e) rozwijanie instytucjonalnych form pomocy społecznej, 
     f) prowadzenie działalności wydawniczej: m.in. wydawanie tygodnika społeczno-

kulturalnego Nasze Słowo i dodatku dla dzieci Switanok, Ukraińskiego Almanachu, 
Ridnej Mowy, ksiąŜek i innych czasopism, 

     g) współdziałanie z publicznym radiem i telewizją oraz innymi środkami przekazu i ko-
munikacji w zakresie popularyzacji problematyki ukraińskiej i narodowościowej, 

     h) wspieranie innych organizacji. 
2. Na zasadach określonych w przepisach prawa Związek moŜe: 
    a) wytaczać i popierać powództwa oraz przystępować do spraw sądowych dotyczących 

zakresu działania Związku, a w szczególności dotyczących obrony dobrego imienia, 
godności i innych dóbr Związku i jego członków oraz wspólnoty ukraińskiej, 

    b) zwracać organom ochrony prawnej uwagę na przypadki raŜącego naruszania godności 
narodowej i osobistej, przejawy dyskryminacji oraz nietolerancji wobec członków spo-
łeczności ukraińskiej i Ŝądać ścigania sprawców przestępstw na tym tle oraz odwoływać 
się w tych sprawach do trybunałów i organizacji międzynarodowych. 

 
§ 10 

Związek dla realizacji swych celów moŜe podejmować współpracę z duchowieństwem i wła-
dzami kościelnymi, organizacjami i związkami wyznaniowymi działającymi wśród społecz-
ności ukraińskiej. 
 

§ 11 
1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy,  
2. W celu realizacji zadań statutowych oraz wymogów ustawy regulującej działalność organi-

zacji poŜytku publicznego Związek moŜe zatrudniać pracowników. 
3. W celu realizacji zadań statutowych i celów poŜytku publicznego Związek moŜe prowadzić 

działalność gospodarczą, a takŜe tworzyć fundacje. 
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4. W celu realizacji zadań statutowych Związek moŜe prowadzić działalność odpłatną i nie-
odpłatną (m.in. sprzedaŜ ksiąŜek i czasopism, organizacja obozów i kolonii, imprez kultu-
ralnych).   

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI 
 

§ 12 

Członkowie Związku dzielą się na: 
a) zwyczajnych, 
b) honorowych, 
c) wspierających. 
 

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba, która ukończyła 16 lat, deklarująca swe uczest-
nictwo w realizacji statutowych celów Związku i jego działalności programowej. 

2. Małoletni, poniŜej 16 lat, mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych naleŜeć do organiza-
cji dziecięcej Związku. 

3. Członkiem Związku moŜe być równieŜ osoba zamieszkała za granicą, a takŜe mieszkający 
w Polsce obcokrajowcy, jeśli spełniają wymogi prawa o stowarzyszeniach. 

 
§ 14 

1. Nabycie członkostwa zwyczajnego Związku następuje w drodze uchwały zarządu koła po 
złoŜeniu pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej. 

2. Osobie, której odmówiono przyjęcia w poczet członków Związku, przysługuje w terminie 
30 dni od zawiadomienia o tej decyzji prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania 
koła. 

3. Osoba, której odmówiono przyjęcia do Związku, jak równieŜ osoba, która została skreślo-
na z listy członków Związku moŜe po upływie 12 miesięcy ponownie ubiegać się o przyję-
cie na zasadach ogólnych. 

 
§  15 

1. Członek Związku ma prawo: 
    a)  uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku, 
    b) wybierać i – z zastrzeŜeniem ust. 2 – być wybieranym do władz Związku, uczestniczyć w  

zebraniach kół i ogniw z głosem decydującym, 
    c)  oceniać na forum organizacji działalność Związku, jego władz i członków oraz zgłaszać 

w związku z tym odpowiednie wnioski i postulaty, 
    d) korzystać z urządzeń kulturalno-oświatowych Związku i jego bazy materialnej, 
    e)  osobiście uczestniczyć w zebraniach, na których władze Związku podejmują decyzje 

dotyczące jego osoby oraz odwoływać się we właściwym trybie od tych decyzji. 
2. Bierne prawo wyborcze do władz Związku nie przysługuje członkom, którzy nie ukończyli 

18 lat; nie dotyczy to form organizacyjnych zrzeszających młodzieŜ poniŜej 18 roku Ŝycia. 
Bierne prawo wyborcze nie przysługuje równieŜ obcokrajowcom, którzy nie korzystają z 
pełni praw publicznych w Polsce. 

 
§ 16 

Członek Związku jest obowiązany: 
a) dbać o dobro Związku i umacniać jego autorytet, 
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał jego władz, 
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c) propagować i czynnie wspierać cele Związku oraz uczestniczyć w realizacji jego zadań, 
d) opłacać składki członkowskie lub w inny sposób przyczyniać się do zapewnienia warun-

ków realizacji celów i zadań Związku, 
e) przestrzegać zasad etycznych i być lojalnym wobec Związku i środowiska, w którego Ŝyciu 

uczestniczy. 
 

§ 17 

Członkostwo Związku ustaje wskutek: 
a) śmierci członka, 
b) wystąpienia ze Związku zgłoszonego na piśmie do zarządu koła, 
c) skreślenia z listy członków Związku, 
d) wykluczenia ze Związku. 
 

§ 18 

1. Skreślenie z listy członków moŜe nastąpić w przypadku niewywiązywania się z obowiąz-
ków członka Związku i zaprzestania udziału w działalności Związku. 

2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje zarząd koła, o czym powiadamia tę oso-
bę, jeśli nie ma przeszkód w tym zakresie. 

3. Od uchwały zarządu o skreśleniu z listy członków zainteresowanemu przysługuje odwoła-
nie w terminie 30 dni do walnego zebrania koła. Decyzja walnego zebrania jest ostateczna. 

 
§ 19 

1. Wykluczenie ze Związku następuje na podstawie orzeczenia Sądu KoleŜeńskiego za naru-
szenie przez członka postanowień statutu Związku, działanie na szkodę Związku albo nie-
społeczne lub niegodne postępowanie, którym podwaŜone zostało dobre imię lub autorytet 
Związku. 

2. Od prawomocnego orzeczenia Sądu KoleŜeńskiego zainteresowany moŜe odwołać się do 
Rady Głównej. 

3. Osoba wykluczona ze Związku moŜe po upływie 24 miesięcy ponownie ubiegać się o przy-
jęcie do Związku na zasadach ogólnych. 

 

§ 20 

1. Członkiem honorowym Związku moŜe być osoba szczególnie zasłuŜona w realizacji idei i 
celów Związku. 

2. Członkostwo honorowe przyznaje Rada Główna. Z wnioskiem w tej sprawie występuje 
Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału. 

3. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka określone w  § 15. 
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek. 
 

§ 21 

1. Członkiem wspierającym Związku moŜe zostać osoba prawna lub stowarzyszenie zwykłe 
uznające i realizujące w ramach swej działalności cele i idee Związku lub wspierające w 
róŜnej formie działalność Związku. 

2. Członka wspierającego przyjmuje Rada Główna na podstawie pisemnej deklaracji. 
3. Członek wspierający opłaca zadeklarowaną składkę członkowską. W szczególnych przy-

padkach Rada Główna moŜe zwolnić członka wspierającego od obowiązku opłacania 
składki. 
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4. Członkowie wspierający mają prawo wybierać swych delegatów na Zjazd Związku w licz-
bie ustalonej przez Radę Główną. 

5. Członkowie wspierający oraz członkowie ich ogniw terenowych mają prawo korzystać z 
bazy materialnej i technicznej Związku na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny. 

6. Członek wspierający moŜe wycofać swój akces poprzez zgłoszenie do Zarządu Głównego 
pisemnej rezygnacji. 

7. Rada Główna moŜe wykluczyć członka wspierającego, jeśli działa on na szkodę Związku 
lub niezgodnie z programem i celami Związku. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA I WŁADZE ZWI ĄZKU 
 

A. POSTANOWIENIA WST ĘPNE 
 

§ 22 

1. Struktura Związku obejmuje: 
a) Koła, 
b) Oddziały, 
c) Władze Naczelne. 
2. W strukturze Związku powstawać mogą inne formy organizacyjne, o których mowa w  § 5 

ust. 2 Statutu. Stosuje się do nich odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące kół lub 
oddziałów. 

3. W województwach, na terenie których działa więcej niŜ jeden oddział moŜna powołać or-
gan koordynacyjno-wykonawczy – Wojewódzką Komisję Koordynacyjną. Jej ustanowie-
nie, status i podporządkowanie określa Rada Główna. 

4. We wszystkich strukturach Związku, z zastrzeŜeniem §27 lit. c), działają komisje rewizyj-
ne jako organy kontroli i nadzoru nad zarządami. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnych: 
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej.  

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać wynagro-
dzenia z wyjątkiem uzasadnionych wydatków i kosztów podróŜy słuŜbowych. 

 
§ 23 

1. Wszystkie władze Związku podejmują postanowienia w formie uchwał, które wpisuje się 
do protokołów. 

2. Uchwały Zjazdu, Rady Głównej, konferencji oddziału, rady oddziału oraz walnych zebrań 
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób upraw-
nionych do głosowania w pierwszym terminie lub 1/5 liczby w drugim wyznaczonym ter-
minie. Drugi termin moŜe być wyznaczony najwcześniej po upływie 1 godziny od pierw-
szego terminu. NaleŜy jednak wyznaczyć inny termin zebrania, jeśli niska frekwencja spo-
wodowana była znanymi przyczynami obiektywnymi. W kołach liczących nie więcej niŜ 7 
członków uchwały mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 3 członków. 

3. Uchwały Zarządu Głównego, zarządów oddziałów i zarządów kół zapadają zwykłą więk-
szością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków tych organów. 

4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym. Decyduje o tym zgromadzenie 
Związku w głosowaniu jawnym. 
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5. Szczegółowy tryb przeprowadzania obrad, wyboru i odwoływania członków władz oraz 
wyboru delegatów określa uchwała właściwego zgromadzenia (tj. walnego zebrania, konfe-
rencji, rady, zarządu, komisji). 

6. Obradom przewodniczą: 
    a) na zjazdach, konferencjach i walnych zebraniach kół pełnoprawni uczestnicy (delegaci) 

wybrani przez to zgromadzenie, 
     b) na posiedzeniach zarządów przewodniczący lub zastępcy przewodniczących. 
7. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obradom. 
 

§ 24 

1. Z obrad i posiedzeń władz i organów Związku sporządza się protokoły, które podpisuje 
przewodniczący obrad i protokolant. Władze wyŜszego szczebla mogą Ŝądać nadesłania 
odpisów lub kopii tych protokołów lub uchwał. 

2. Wszelkie dokumenty i pisma Związku wychodzące na zewnątrz (oprócz finansowych) 
podpisuje przewodniczący Zarządu danego szczebla lub z jego upowaŜnienia – inny czło-
nek Zarządu. 

 
§ 25 

Kadencja wybieralnych władz Związku trwa cztery lata. 
 

B. KOŁA 
 

§ 26 

1. Koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku. Do zorganizowania koła 
wymagana jest liczba co najmniej 5 członków. 

2. ZałoŜenie Koła następuje na podstawie uchwały komitetu organizacyjnego zgłoszonego 
właściwemu terenowo Zarządowi Oddziału lub Zarządowi Głównemu, jeśli koło powstaje 
na terenie, gdzie nie działa Oddział Związku. 

3. Koła są autonomiczne w swej działalności i samodzielnie określają plany pracy oraz zasa-
dy działania w oparciu o program ZUwP. W zakresie przepisów prawa i niniejszego statutu 
zobowiązane są do odpowiedzialności przed strukturami nadrzędnymi oraz do sprawoz-
dawczości finansowej. 

 
§ 27 

Władzami koła są: 
a) Walne zebranie koła, 
b) Zarząd koła, 
c) Komisja Rewizyjna (w kołach liczących ponad 15 osób). 
 

§ 28 

1. Walne zebranie moŜe być zwyczajne i sprawozdawczo-wyborcze. 
2. Walne zebranie koła zwoływane jest przez Zarząd Koła w miarę potrzeb, nie rzadziej jed-

nak niŜ raz na rok. O zwołaniu walnego zebrania zawiadamia się członków koła oraz Za-
rząd Oddziału. Zawiadomienie członków Koła dokonuje się w sposób przyjęty w danym 
środowisku, tak by doszło ono moŜliwie do wszystkich członków Koła.  

3. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd Koła raz na 4 lata przed zakoń-
czeniem kadencji. 

4. Walne zebranie moŜe być takŜe zwoływane na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej koła lub 1/3 
ogólnej liczby członków koła albo Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału. 
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§ 29 

Do kompetencji walnego zebrania naleŜy: 
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z bieŜącej działal-

ności, ocena działalności koła i jego władz oraz udzielanie absolutorium ustępującemu za-
rządowi, 

b) wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie zmian w ich składzie w cza-
sie trwania kadencji, 

c) wybór delegatów Koła na Konferencję Oddziału oraz na Zjazd Związku według zasad usta-
lonych przez Radę Główną, 

d) uchwalenie okresowych planów działalności Koła przedstawionych przez Zarząd, 
e) rozpatrywanie zgłaszanych przez członków wniosków: podejmowanie uchwał w tych 

sprawach. 
 

§ 30 

1. Zarząd Koła stanowią: 
    a) przewodniczący Koła, 
    b) sekretarz, 
    c) skarbnik, 
 wybrani przez walne zebranie Koła. 
2. W kołach liczących nie więcej niŜ 10 członków moŜna powołać zarząd 1- lub 2-osobowy 

(przewodniczący i skarbnik). 
3. W Kołach liczących więcej niŜ 15 członków moŜna wybrać równieŜ zastępcę przewodni-

czącego Koła oraz 1–3 członków.  
 

§ 31 

1. Zarząd Koła kieruje bieŜącą działalnością w okresie między walnymi zebraniami. 
2. Do zakresu działania Zarządu Koła naleŜy w szczególności: 
a) realizacja uchwalonego planu pracy i wykonywanie uchwał walnego zebrania oraz uchwał i 

wytycznych władz oddziału i władz naczelnych Związku, 
b) realizowanie zadań statutowych i pozyskiwanie środków finansowych na ich realizację, 
c) czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych przez członków, prowadzenie 

ewidencji członków i zbieranie składek członkowskich, 
d) zarządzanie majątkiem pozostającym w dyspozycji Koła zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami prawa i wytycznymi Zarządu Głównego, 
e) reprezentowanie Koła i jego członków na zewnątrz, 
f) rozpatrywanie spraw naruszania przez członków Koła postanowień statutu oraz przedsta-

wianie wniosków walnemu zebraniu członków Koła, 
g) zwoływanie walnych zebrań członków Koła i składanie sprawozdań ze swej działalności, 
h) rozpatrywanie wniosków o przyjęcie w poczet członków Związku, 
i) wykonywanie innych czynności wynikających ze statutu i nie zastrzeŜonych do kompeten-

cji innych władz Koła. 
 

 § 32 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez walne zebranie. 
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 
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§ 33 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy: 
a) kontrolowanie całokształtu działalności koła ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

finansowej i regularności opłacania składek, 
b) składanie sprawozdania na walnym zebraniu członków koła wraz z oceną działalności koła, 

a takŜe składanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. 
2. W kołach, w których nie powołano Komisji Rewizyjnej funkcje, o których mowa w  § 33 

spełnia walne zebranie Koła i Komisja Rewizyjna Oddziału. 
3. Komisja Rewizyjna Koła powinna być zawiadomiona o posiedzeniu Zarządu Koła i moŜe 

brać udział w tym posiedzeniu. 
 
 

C. ODDZIAŁ ZWI ĄZKU I JEGO WŁADZE 
 

§ 34 
1. Oddziały Związku są tworzone w celu inspirowania i koordynowania pracy kół na terenie 

jednego lub większej ilości powiatów, a takŜe reprezentowania ich na zewnątrz. Oddział 
powinien liczyć co najmniej trzy koła. 

2. Uchwałę o powołaniu Oddziału, jego zakres terytorialny i podporządkowanie poszczegól-
nych kół oddziałowi podejmuje Rada Główna. 

 
§ 35 

Władze Oddziału stanowią: 
a) Konferencja Oddziału, 
b) Rada Oddziału, 
c) Zarząd Oddziału, 
d) Komisja Rewizyjna Oddziału. 
 

§ 36 

1. Konferencja Oddziału moŜe być zwyczajna lub nadzwyczajna. 
2. Zwyczajną konferencję zwołuje Zarząd Oddziału raz na 4 lata przed zakończeniem kaden-

cji. 
3. Nadzwyczajna Konferencja Oddziału zwoływana jest: 
a) na Ŝądanie Rady Głównej, 
b) z inicjatywy Rady Oddziału, 
c) na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, 
d) na Ŝądanie co najmniej 1/3 liczby kół. 
4. Konferencja Nadzwyczajna rozpatruje sprawy, dla których została zwołana. 
 

§ 37 

1. W Konferencji Oddziału biorą udział: 
a) delegaci wybrani przez walne zebrania kół – z głosem decydującym, 
b) członkowie ustępujących władz Oddziału, przedstawiciele naczelnych władz Związku i       

zaproszeni goście – z głosem doradczym. 
2. W Konferencji Nadzwyczajnej Oddziału biorą udział: 
a) delegaci ostatniej Konferencji Zwyczajnej Oddziału – z głosem decydującym, 
b) członkowie władz Oddziału, przedstawiciele władz naczelnych Związku i zaproszeni go-
ście – z głosem doradczym. 

3. O zwołaniu Konferencji Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia delegatów, Zarząd Główny 
Związku i zaproszonych gości. 
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4. Konferencja moŜe przyznać gościom w liczbie nie większej niŜ 5 (pięć) osób, będących 
członkami Związku status delegatów. 

5. Listę zaproszonych gości na Konferencję Oddziału ustala Zarząd Oddziału w porozumieniu 
z Zarządami Kół. 

 
§ 38 

Do kompetencji Konferencji Oddziału naleŜy: 
a) wytyczenie kierunków działalności Oddziału, 
b) wybór Rady Oddziału, Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału i rozpatrywa-

nie ich sprawozdań, 
c) wybór delegatów na Zjazd Związku zgodnie z regulaminem wyborczym uchwalonym 

przez Radę Główną, 
d) rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłaszanych na konferencji, 
e) występowanie w uzasadnionych przypadkach z Ŝądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zjaz-

du Związku, 
f) ocenianie działalności władz Oddziału na podstawie przedstawionych sprawozdań Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Oddziału. 
 

§ 39 

1. Rada Oddziału jest wybierana przy zachowaniu zasady reprezentacji wszystkich kół wcho-
dzących w skład oddziału. 

2. Rada Oddziału odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ 1 razy do 
roku. 

 
§ 40 

Do zakresu działania Rady Oddziału naleŜy: 
a) ocena bieŜącej działalności Zarządu Oddziału i dokonywanie zmian w jego składzie w 

trakcie kadencji, 
b) uchwalanie planów pracy Oddziału na podstawie uchwał konferencji oraz rozpatrywania 

rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Oddziału, 
c) zawieszanie lub rozwiązywanie Zarządów Kół w przypadkach niewywiązywania się z 

obowiązków statutowych albo działalności sprzecznej z celami statutowymi Związku i wy-
znaczanie pełnomocników w celu wybrania nowych władz, 

d) uchylanie uchwał walnych zebrań Kół i Zarządów Kół, jeśli są niezgodne z przepisami 
prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz naczelnych. 

e) w przewidzianych statutem sytuacjach wybór przedstawiciela oddziału do składu Rady 
Głównej, 

f) wybór przedstawicieli oddziału do Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej. 
 

§ 41 

1. Zarząd Oddziału składa się z 5–9 członków, w tym przewodniczącego, 1 lub 2 zastępców 
przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

2. Zarząd Oddziału odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku. 
 

§ 42 

Do zakresu działania Zarządu Oddziału naleŜy: 
a) bieŜące kierowanie całokształtem działalności Związku na terenie oddziału na podstawie 

przyjętego planu pracy i zgodnie z uchwałami i wytycznymi władz Związku, 
b) pozyskiwanie środków finansowych i dotacji na realizację zadań oddziału, 
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c) reprezentowanie oddziału na zewnątrz, 
d) przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń Rady Oddziału, 
e) zarządzanie majątkiem pozostającym w dyspozycji oddziału zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i wytycznymi Zarządu Głównego. 
f) koordynowanie i wspieranie działalności kół terenowych oraz działających na terenie od-

działu zespołów artystycznych i ośrodków kultury, 
g) składanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Oddziału 

oraz zgłaszanie wniosków na posiedzenia Rady Oddziału, 
h) wykonywanie innych czynności nie zastrzeŜonych do kompetencji innych władz oddziału. 
 

§ 43 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3–5 członków. 
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 
3. Komisja Rewizyjna Oddziału powinna być zawiadomiona o posiedzeniu Zarządu Oddziału 

i moŜe brać udział w tym posiedzeniu. 
 

§ 44 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału naleŜy: 
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu pracy Związku na terenie oddziału i 

działalności finansowej Zarządu Oddziału, 
b) nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych kół i kontrolowanie działalności Kół, w 

których nie powołano komisji rewizyjnych, 
c) występowanie z Ŝądaniami niezwłocznego zwołania Rady Oddziału w przypadku niewła-
ściwej, sprzecznej z zasadami statutowymi działalności Zarządu Oddziału, 

d) składanie sprawozdań ze swej działalności przed Konferencją Oddziału i wniosku na Kon-
ferencji Oddziału w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi Oddziału. 

 
§ 45  

Wojewódzka Komisja Koordynacyjna 
1. Członków Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej wybierają Rady Oddziałów działają-

cych na terenie danego województwa w liczbie 2–4 osoby z danego oddziału. 
2. Komisja Koordynacyjna: 
a) koordynuje działalność struktur Związku na terenie danego województwa, 
b) reprezentuje Związek wobec władz samorządowych, administracyjnych oraz instytucji  

publicznych w województwie, 
c) moŜe z upowaŜnienia oddziałów zawierać umowy i dokonywać innych czynności prawnych 

w imieniu i na rzecz Oddziałów w zakresie dotyczącym realizowanych przez nie  zadań o 
charakterze regionalnym. 

3. Pracami Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej kieruje wybrany przez nią przewodniczą-
cy. Komisja określa szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych 
jej członków. 

4. Działalność statutowa Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej podlega kontroli Głównej 
Komisji Rewizyjnej z udziałem przewodniczących Komisji Rewizyjnych danych oddzia-
łów. 
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D. WŁADZE NACZELNE ZWI ĄZKU 

 
§ 46 

Władzami naczelnymi Związku są: 
a) Zjazd Związku, 
b) Rada Główna, 
c) Prezes Związku 
d) Zarząd Główny, 
e) Główna Komisja Rewizyjna, 
f) Sąd KoleŜeński. 
 

§ 47 

1. Zjazd Związku, zwany dalej Zjazdem jest najwyŜszą władzą Związku. 
2. Zjazd moŜe być zwyczajny i nadzwyczajny. 
3. Zjazd Zwyczajny jest zwoływany przez Radę Główną co 4 lata. 
4. Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest przez Radę Główną: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) na Ŝądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 
c) na Ŝądanie co najmniej 1/3 liczby oddziałów, na podstawie uchwał Konferencji Oddziałów. 
5. W przypadkach określonych w pkt. 4 b) i 4 c) Rada Główna zwołuje Zjazd Nadzwyczajny 

w terminie nie późniejszym niŜ 2 miesiące od daty zgłoszenia wniosku. Zjazd Nadzwy-
czajny rozpatruje sprawy, dla których został powołany. 

 
§ 48 

1. W Zjeździe biorą udział: 
a) delegaci wybrani przez koła i oddziały w trybie określonym w regulaminie wyborczym 

uchwalonym przez Radę Główną, 
b) delegaci członków wspierających, w liczbie określonej przez Radę Główną Związku. 
2. Członkowie ustępujących władz, nie będący delegatami i zaproszeni goście uczestniczą w 

Zjeździe z głosem doradczym. Mogą oni być wybierani do władz Związku, jeśli są człon-
kami Związku. 

3. W Zjeździe Nadzwyczajnym biorą udział z głosem decydującym delegaci ostatniego Zjaz-
du Zwyczajnego Związku i członkowie władz naczelnych Związku. Zjazd Nadzwyczajny 
moŜe przyznać gościom – będącym członkami Związku – prawo głosu decydującego oraz 
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz naczelnych Związku. Listę zaproszonych 
gości w liczbie nie przekraczającej 1/2 członków Rady Głównej zatwierdza Rada Główna. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd Główny zawiadamia delegatów i za-
proszonych gości nie później niŜ 14 dni przed terminem Zjazdu. 

 
§ 49 

Do kompetencji Zjazdu naleŜy: 
a) ustalanie programu i kierunków działalności Związku, 
b) ocena działalności Związku i jego władz na podstawie przedstawionych sprawozdań Za-

rządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleŜeńskiego oraz udzielanie abso-
lutorium Zarządowi Głównemu i Radzie Głównej, 

c) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez organy i władze Związku oraz delegatów, 
d) wybór Rady Głównej Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu KoleŜeńskiego oraz 

Prezesa Związku, 
e) uchwalanie zmian Statutu Związku, 
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f) decydowanie o rozwiązaniu Związku, 
g) nadawanie tytułu Honorowego Przewodniczącego Związku. 
 
 
 

§ 50 

Rada Główna 
1. Rada Główna jest naczelnym organem przedstawicielskim i uchwałodawczym Związku 

między Zjazdami. 
2. W skład Rady Głównej wchodzą: 
a) Prezes Związku, 
b) przewodniczący Zarządów Oddziałów lub inna osoba wybrana przez Radę Oddziału, 
c) osoby wybrane przez Zjazd Związku w liczbie 10 osób. 
3. Prace Rady Głównej organizuje i kieruje nimi Prezes Związku lub osoba przez niego upo-

waŜniona spośród członków Rady Głównej. 
4. Posiedzenia Rady Głównej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ dwa razy 

w roku. W obradach Rady uczestniczą członkowie Zarządu Głównego oraz członkowie 
Głównej Komisji Rewizyjnej z prawem zgłaszania wniosków. 

5. Rada Główna moŜe odwołać członka wchodzącego w skład Rady na zasadach określonych 
w ust. 2 b) w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Radę Oddziału, a takŜe członka 
w trybie wskazanym w ust. 2 c) w przypadku nieusprawiedliwionego nieuczestnictwa w 
trzech kolejnych posiedzeniach Rady. W takim przypadku do składu Rady powołuje się ko-
lejną osobę z listy wyborczej Zjazdu, legitymującą się największą ilością głosów.  

6. Obrady Rady Głównej mogą być prowadzone w formie telekonferencji. 
7. W uzasadnionych przypadkach wymagających przegłosowania określonych kwestii lub 

dokumentu Zarząd Główny Związku moŜe zarządzić głosowanie korespondencyjne lub te-
lefoniczne. W takim przypadku sporządza się protokół, który podpisuje Zarząd Główny 
Związku zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu. Protokół ten podlega zatwierdzeniu na najbliŜszym 
posiedzeniu Rady Głównej. 

 
§ 51 

1. Do kompetencji Rady Głównej naleŜy: 
a) wybór członków Zarządu Głównego i dokonywanie zmian w jego składzie na wniosek Pre-

zesa Związku, 
b) wybór Prezesa Związku, w przypadku rezygnacji Prezesa wybranego przez Zjazd lub nie-

moŜności pełnienia przez niego tej funkcji, 
c) uchwalanie rocznego planu pracy i budŜetu, 
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarzą-

du Głównego, a takŜe Głównej Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium dla Zarządu 
Głównego, 

e) podejmowanie uchwał dotyczących sposobu i trybu realizacji uchwał Zjazdu oraz określa-
nie obowiązków struktur Związku w tym zakresie, 

f) powoływanie i odwoływanie naczelnych redaktorów czasopism wydawanych przez Zwią-
zek, 

g) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Związku do innych organizacji i stowarzyszeń, w 
tym równieŜ międzynarodowych oraz wybór przedstawicieli Związku do władz tych orga-
nizacji, 

h) uchwalenie minimalnej wysokości składek członkowskich i zasad ich podziału oraz – na 
wniosek Zarządu Głównego – instrukcji finansowej Związku, 
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 i) powoływanie komisji problemowych i interwencyjnych oraz wyspecjalizowanych zespo-
łów i sekcji w celu wspierania realizacji celów Związku, 

j) tworzenie ośrodków kultury ukraińskiej oraz wyspecjalizowanych placówek w zakresie 
działalności kulturalnej Związku oraz uchwalanie ich statutów wewnętrznych, 

k) określanie podporządkowania samodzielnych kół i innych form organizacyjnych nie działa-
jących w strukturze oddziałów, 

 l) podejmowanie decyzji o tworzeniu i likwidacji zakładów działalności gospodarczej Związ-
ku i podejmowanie decyzji o przystąpieniu Związku do spółek prawa handlowego lub po-
woływania takich spółek, 

 ł) zwoływanie Zjazdów oraz ustalanie trybu zasad wyboru delegatów na Zjazd oraz Konfe-
rencje Oddziałów, 

m) składanie Zjazdowi sprawozdań z działalności w czasie kadencji, 
n) uchwalanie regulaminów organizacyjnych i statutów zakładów działalności gospodarczej i 

innych podmiotów działających w strukturach Związku, 
o) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia nieruchomości, po przedstawieniu 
pozytywnej opinii Zarządu Głównego Związku. 
2. W przypadku nieudzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu Rada Główna moŜe odwo-

łać wybranych przez siebie członków Zarządu Głównego, powołać Zarząd Komisaryczny 
oraz zwołać Zjazd Nadzwyczajny w celu wyboru Prezesa Związku. 

 
§ 52 

Prezes Związku 

1. Prezes Związku kieruje całokształtem działalności Związku za pomocą Zarządu Głównego 
oraz reprezentuje Związek na zewnątrz. 

2. Prezes Zarządu Głównego wykonuje funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy wobec pracowników zatrudnionych przez Związek. 

 
§ 53 

Zarząd Główny 
1. Zarząd Główny jest naczelnym organem wykonawczym Związku, odpowiedzialnym za 

realizację jego celów i zadań. 
2. Zarząd Główny składa się z 5–7 członków, w tym: Prezesa Związku, 1–2 Wiceprezesów 

Zarządu i Sekretarza Zarządu, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych dziedzin 
działalności Związku. Zakres zadań i odpowiedzialności członków Zarządu zatwierdza – 
na wniosek Prezesa Związku – Rada Główna. 

3. Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Głównego. 
4. Członkowie Zarządu Głównego uczestniczą w posiedzeniach Rady Głównej z prawem 

zgłaszania wniosków. 
5. Zarząd Główny działa kolegialnie pod przewodnictwem Prezesa Związku. 
6. Zarząd Główny koordynuje działalność struktur Związku (Zarządów Oddziałów, samo-

dzielnych kół i innych struktur statutowych) oraz reprezentuje władze wykonawcze na ze-
wnątrz. 

7. Obrady Zarządu Głównego mogą być prowadzone w formie telekonferencji. 
8. W uzasadnionych przypadkach wymagających przegłosowania określonych kwestii lub 

dokumentu, Zarząd Główny Związku moŜe zarządzić głosowanie korespondencyjne lub te-
lefoniczne. W takim przypadku sporządza się protokół, który podpisuje Zarząd Główny 
Związku zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu. Protokół ten podlega zatwierdzeniu na najbliŜszym 
posiedzeniu Zarządu Głównego 
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§ 54 

Do zadań i kompetencji Zarządu Głównego naleŜy: 
a) bieŜące kierowanie działalnością Związku zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i 

wytycznymi Zjazdu oraz Rady Głównej, oraz sporządzanie rocznych sprawozdań meryto-
rycznych z działalności Związku,  

b) zarządzanie majątkiem Związku zgodnie z przepisami prawa i uchwałami Rady Głównej, 
c) prowadzenie gospodarki finansowej Związku i realizacja planu pracy i budŜetu uchwalo-

nego przez Radę Główną oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z 
wymogami ustawy o rachunkowości, 

d) koordynacja działalności Oddziałów i pozostałych struktur statutowych Związku, 
e) pozyskiwanie sponsorów, inspirowanie i realizacja programów dotyczących działalności 

kulturalnej, społecznej, wydawniczej, oświatowej i współpracy z zagranicą, 
f) składanie sprawozdań ze swej działalności i zgłaszanie wniosków na posiedzeniach Rady 

Głównej, 
g) prowadzenie polityki kadrowej, zatrudnianie i zwalnianie pracowników Związku, 
h) powoływanie koordynatorów programów realizowanych przez Związek, 
i) dokonywanie czynności prawnych w imieniu Związku, 
j) wyodrębnianie zakresu działalności odpłatnej poŜytku publicznego, 
k) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji innych władz Związ-

ku. 
 

§ 55 

Główna Komisja Rewizyjna 
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3–5 członków wybranych przez Zjazd Związku. 
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę prze-

wodniczącego i sekretarza. 
3. JeŜeli w trakcie kadencji liczba członków Głównej Komisji Rewizyjnej spadnie poniŜej 5 – 

Rada Główna uzupełnia skład Komisji w drodze wyboru. 
 

§ 56 

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej naleŜy: 
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu pracy Związku, a zwłaszcza Zarządu 

Głównego i Rady Głównej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i ma-
jątkowej, 

b) nadzorowanie i instruktaŜ Komisji Rewizyjnych Oddziałów, 
c) przedkładanie Radzie Głównej protokołów z przeprowadzonych kontroli dotyczących bie-
Ŝącej działalności Zarządu Głównego, zakładów działalności gospodarczej i innych agend 
Związku, 

d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Związku i zgłaszanie wniosku o 
udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu po przedłoŜeniu Radzie Głównej sprawoz-
dania rocznego, 

e) występowanie do Rady Głównej z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Związ-
ku. 

2. Główna Komisja Rewizyjna dla dokonania kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt a) moŜe 
zaangaŜować audytorów. 

 
§ 57  

Sąd KoleŜeński 
1. Sąd KoleŜeński składa się z 3–5 członków wybieranych przez Zjazd Związku. Sąd wybiera 

ze swego grona przewodniczącego. 
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2. W razie zmniejszenia się liczby członków Sądu w okresie między Zjazdami, Rada Główna 
moŜe uzupełnić w drodze wyboru skład do wymaganej statutowo liczby osób. 

 
§ 58 

Sąd KoleŜeński: 
a) rozstrzyga spory między członkami Związku wynikające z ich działalności w Związku, 
b) rozstrzyga w sprawie zarzutów stawianych przez statutowe organy Związku członkom 

Związku o naruszenie statutu lub niegodne postępowanie, 
c) dokonuje wykładni zapisów statutu i regulaminów wewnętrznych – na wniosek organów 

Związku.  
 
 

§ 59  

1. Sąd KoleŜeński moŜe stosować następujące kary: 
a) upomnienie, 
b) naganę, 
c) naganę z ostrzeŜeniem wykluczenia ze Związku, 
d) wykluczenie ze Związku. 
2. Orzeczenia Sądu są prawomocne z chwilą ogłoszenia. Członek wykluczony ze Związku 

moŜe odwołać się od decyzji Sądu do Rady Głównej. 
 
 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK ZWI ĄZKU 
 

§ 60 

1. Dla realizowania zadań statutowych Związek posiada majątek i fundusze. 
2. Majątek składa się z ruchomości i nieruchomości. 
3. Na fundusze Związku składają się: 

a) składki członkowskie, 
b) wpływy z działalności statutowej, 
c) dochody z majątku Związku, 
d) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów, 
e) dotacje, darowizny i zapisy, 
f) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
g) dochody z tytułu zbiórek publicznych. 

 
§ 61 

1. Majątkiem Związku zarządza Zarząd Główny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz uchwałami Rady Głównej. 

2. W zakresie ustalonym przez Zarząd Główny wydzielonymi częściami majątku mogą za-
rządzać równieŜ Zarządy Oddziałów i Kół Terenowych. 

3. Majątek oraz fundusze Związku nie mogą słuŜyć do: 
a) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostają w związku małŜeńskim 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 bli-
skimi”, 
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b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szcze-
gólności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

4. Zbycie nieruchomości znajdującej się na obszarze działania oddziału i będących w jego 
zarządzie wymaga zgody rady tego oddziału. 
 

§ 62  

1. Do składania w imieniu Związku oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz do czyn-
ności prawnych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, w 
tym Prezesa Związku albo Wiceprezesa lub Sekretarza Zarządu. 

2. Oświadczenia woli w imieniu Kół, Oddziałów, Wojewódzkich Komisji Koordynacyjnych 
w zakresie dotyczącym ich działalności składa dwóch członków Zarządu, w tym przewod-
niczący, wiceprzewodniczący, sekretarz lub skarbnik. 

3. Czynności prawne w imieniu Związku mogą być dokonywane równieŜ przez pełnomocni-
ków, których ustanawiają osoby wymienione w ust. 1. Dotyczy to takŜe Pełnomocnictwa 
do zastępowania Związku przed sądem, reprezentowania przed organami administracji 
rządowej i samorządowej. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWI ĄZANIE ZWI ĄZKU 
 

§ 63 

Statut Związku uchwala i zmienia Zjazd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
 

§ 64 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku podejmuje Zjazd 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do gło-
sowania. 

2. Przekazaniem majątku zajmuje się Komisja Likwidacyjna powołana przez Zjazd. 
 


