STATUT
STOWARZYSZENIA WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Uchwalony przez Komitet Założycielski w dniu 9 stycznia 2017 r.
Funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych od wielu lat biorą udział w misjach
pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych, operacjach zarządzania kryzysowego pod
egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Rozproszeni po kraju i za
granicą mamy potrzebę podtrzymania więzi i przyjaźni nawiązanych w służbie poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Widzimy potrzebę propagowania wśród społeczeństwa
tradycji naszej kontrybucji dla światowego pokoju i podtrzymywania pamięci o tych, którzy
w imię tego, w co wierzyli oddali to, co mieli najcenniejszego – życie, a także pomoc tym,
którzy utracili zdrowie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie weteranów działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zwane
dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.)
oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie ma charakter apolityczny.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną organizacją skupiającą funkcjonariuszy
i byłych funkcjonariuszy ministerstwa właściwego do spraw wewnętrznych, posiadających
status weterana na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203).
§3
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
władz naczelnych jest miasto Warszawa.
2. Stowarzyszenie może tworzyć koła.
§4
1. Stowarzyszenie, dla osiągnięcia celów statutowych działa w oparciu o pracę społeczną
członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie, na mocy uchwały Zarządu Głównego może być członkiem
międzynarodowych i krajowych organizacji skupiających weteranów lub o podobnym profilu
działania jeśli ich działalność nie jest sprzeczna z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej
i statutem Stowarzyszenia.
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§6
1. Stowarzyszenie ma prawo do posiadania sztandaru.
2. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak
organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.
3. Stowarzyszenie może używać swojego logo (znaku graficznego).

i znaków

Rozdział II
Cele i środki działania
§7
Celami Stowarzyszenia są:
1) działania na rzecz integracji środowiska weteranów;
2) popularyzowanie wśród społeczeństwa kontrybucji funkcjonariuszy resortu spraw
wewnętrznych dla światowego pokoju;
3) oddawanie hołdu poległym funkcjonariuszom poprzez organizowanie uroczystości
rocznicowych;
4) reprezentowanie i ochrona interesów weteranów - członków Stowarzyszenia
wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych w sprawach
wynikających z działalności Stowarzyszenia;
5) udzielanie wsparcia i pomocy weteranom, w szczególności osobom
niepełnosprawnym, weteranom poszkodowanym oraz członkom ich rodzin;
6) popularyzowanie w środowisku młodzieży szkolnej informacji o poległych
funkcjonariuszach, w tym zapraszanie do udziału w organizowanych
uroczystościach;
7) współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi
stowarzyszeniami weteranów przy organizacji przedsięwzięć związanych
z obchodami Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa;
8) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami zainteresowanymi tematyką misyjną, w tym udział
w szkoleniach organizowanych przez instytucje państwowe (policja/wojsko)
przygotowujących do pełnienia służby poza granicą RP;
9) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10) promowanie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) uczestnictwo członków w działalności władz Stowarzyszenia i kół;
2) przedstawianie stosownym władzom postulatów oraz opinii w sprawach weteranów
misji;
3) przedstawianie stosownym władzom potrzeb weteranów w zakresie uczestnictwa
w turnusach readaptacyjno-kondycyjnych, turnusach leczniczo-profilaktycznych,
pobytu w Domach Weterana, opieki medycznej i zaopatrzenia w wyroby medyczne
i sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie techniczne niezbędne do funkcjonowania
weteranów poszkodowanych;
4) działalność wydawniczą w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień,
i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o działalności
misyjnej;
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5) przekazywanie propozycji działań na rzecz weteranów odpowiednim władzom,
instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji publicznej;
6) inicjowanie działań wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie
publicznych zebrań i dyskusji nad nimi;
7) tworzenie zbiorów dokumentujących historię działań weteranów poza granicami
kraju;
8) organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, odczytów, dyskusji
publicznych
poświeconych
udziałowi
Polaków
w
organizacjach
międzynarodowych służących pokojowi;
9) działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych
wśród weteranów i kombatantów;
10) uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w międzynarodowych spotkaniach
weteranów w innych krajach;
11) prowadzenie lub udział w programach lub projektach na rzecz weteranów misji
poza granicami kraju, z wykorzystaniem środków przyznanych na ten cel przez
organy administracji publicznej, organizacje międzynarodowe lub inne podmioty.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, prawa i obowiązki

Członkowie Stowarzyszenia
i wspierających.

dzielą

§9
się na

członków

zwyczajnych,

honorowych

§ 10
1) Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Polski posiadający pełnię praw
obywatelskich, który uczestniczył lub uczestniczy w misji pokojowej,
stabilizacyjnej, humanitarnej lub operacji zarządzania kryzysowego, spełnia
wymogi określone w § 2 niniejszego statutu i złożył stosowne pisemne
oświadczenie woli, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
2) Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona, której tytuł
przyznał uchwałą Zarząd Główny.
3) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba honorująca cele
statutowe i udzielająca Stowarzyszeniu pomocy w różnych formach.

§ 11
1. Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Stowarzyszenia podejmuje zarząd
koła. Wzór decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
2. Zarządy kół niezwłocznie informują Zarząd Główny o przyjęciu nowego członka
zwyczajnego, przekazując dane niezbędne do prowadzenia ewidencji członków
Stowarzyszenia.
3. Dokumentami potwierdzającymi przynależność członka zwyczajnego do
Stowarzyszenia jest ważna legitymacja weterana, wydana przez stosowne władze na
podstawie ustawy, o której mowa w § 2 statutu oraz wpis do ewidencji członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
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§ 12
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz na delegatów na
Krajowy Zjazd Delegatów (Członków);
2) uczestniczyć jako wybrani delegaci w Krajowym Zjeździe Delegatów (Członków);
3) uczestniczyć w zebraniach kół;
4) uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia;
5) odwoływać się w sprawach osobistych związanych z działalnością statutową
Stowarzyszenia do władz Stowarzyszenia;
6) nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia;
7) reprezentować, z upoważnienia właściwych władz, Stowarzyszenie na imprezach
organizowanych przez organy władzy państwowej, administracji lub organizacji
pozarządowych;
8) uczestniczyć w kontaktach z zagranicznymi stowarzyszeniami kołami weteranów
misji;
9) wyjaśniać wątpliwości w określonych statutem strukturach władz Stowarzyszenia;
10) wspierać działalność Stowarzyszenia zgodnie ze statutem Stowarzyszenia
i obowiązującymi przepisami prawa.
§ 13
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani do:
1) realizowania i propagowania celów Stowarzyszenia oraz stosowania się do
postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu;
3) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
4) przynależności do jednego z kół;
5) opłacania składek członkowskich.
§ 14
Członkowie honorowi zapraszani są do udziału w uroczystościach organizowanych przez
Stowarzyszenie, jak również mają prawo, na zaproszenie właściwego zarządu, uczestniczyć,
bez prawa głosu, w zebraniach kół i w zjazdach delegatów (członków).
§ 15
1. Decyzję o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia podejmuje
w drodze uchwały zarząd koła, w którym ubiegająca się o członkostwo osoba złoży
stosowne oświadczenie woli.
2. Członkostwo osoby wspierającej ustaje w trybie określonym w ust. 1.
3. Do członków wspierających mają zastosowanie postanowienia § 14 statutu.
§ 16
1. Za zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia, mogą być przyznawane następujące
wyróżnienia:
1) dyplom uznania lub list gratulacyjny;
2) nagroda pieniężna lub rzeczowa;
3) nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia;
4) nadanie tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia;
2. Wyróżnienia wymienione w ust. 1 przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia
w drodze uchwały.
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§ 17
Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w razie:
1) pisemnej rezygnacji członka;
2) utraty statusu weterana zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w § 2 statutu;
3) śmierci członka.
§ 18
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały zarządu
koła w przypadku:
1) naruszenia postanowień statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
2) niepłacenia składek członkowskich przez rok.
O decyzji pisemnie informuje się zainteresowanego i Zarząd Główny.
2. Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie za
pośrednictwem zarządu koła do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.
3. Zarząd Główny rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od jego otrzymania,
a o podjętej decyzji pisemnie informuje wnoszącego odwołanie i właściwe koło.

Rozdział IV
Zasady Działania Stowarzyszenia
§ 19
Członkowie założyciele tworzą koło.
§ 20
1. Zarząd Główny jest wybierany na Krajowym Zjeździe Delegatów (Członków)
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, z nieograniczonej liczby
delegatów (Członków) w sposób określony w § 21.
2. Władze kół mogą być wybierane w głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie
z decyzją większości członków koła, uprawnionych do głosowania, obecnych na
zebraniu wyborczym. W tym samym trybie są wybierani delegaci na Krajowy Zjazd
Delegatów (Członków).
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
z wyjątkiem przypadków uregulowanych odrębnie w niniejszym statucie.
4. Zebranie założycielskie jest zebraniem wyborczym władz Stowarzyszenia pierwszej
kadencji.
§ 21
1. Zjazdy, zebrania, uchwały i wybory władz Stowarzyszenia są ważne, jeżeli
w pierwszym terminie uczestniczy w nich, co najmniej połowa uprawnionych do
głosowania.
2. Zjazdy, zebrania, uchwały i wybory władz Stowarzyszenia, zwołane w drugim
terminie są ważne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
3. Rozpoczęcie zjazdu lub zebrania w drugim terminie następuje w dniu zwołania
pierwszego, pół godziny po czasie stwierdzenia braku kworum, jeżeli w ogłoszeniu
pierwszego terminu zjazdu lub zebrania nie postanowiono inaczej.
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§ 22
1. W razie rezygnacji członka władz Stowarzyszenia z pełnionej funkcji, władze te mogą
wskazać w drodze uchwały nowego członka za jego zgodą spośród członków
zwyczajnych.
2. Liczba wskazanych członków władz Stowarzyszenia nie może przekroczyć połowy
wybranych członków na Krajowym Zjeździe Delegatów lub zebraniu sprawozdawczowyborczym (wyborczym) koła.
3. W przypadku, gdy członek władz Stowarzyszenia nie bierze udziału w działalności
władz, do których został wybrany, zarząd danego szczebla Stowarzyszenia może
odwołać go z tej funkcji, o czym powinien zostać powiadomiony pisemnie. Od
powyższej decyzji zarządu odwołanemu członkowi służy prawo odwołania się do
zebrania ogólnego koła, a w przypadku członka władz naczelnych do najbliższego
Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 23
1. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz
Stowarzyszenia na tym samym szczeblu.
2. Członkowie komisji rewizyjnych mogą brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach zarządu danego szczebla.
§ 24
Wszystkie władze Stowarzyszenia w zakresie swojej odpowiedzialności są obowiązane:
1) badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków skierowane do
Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia
zgłoszonych spraw;
2) informować członków Stowarzyszenia o istotnych sprawach dotyczących
działalności Stowarzyszenia;
3) prowadzić gospodarkę finansową i majątkową Stowarzyszenia.
§ 25
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia oraz delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów (Członków) trwa cztery lata.
2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

Rozdział V
Władze naczelne Stowarzyszenia
§ 26
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów (Członków);
2) Zarząd Główny;
3) Główna Komisja Rewizyjna.
§ 27
Krajowy Zjazd Delegatów (Członków)
1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów (Członków).
2. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd ustala w drodze uchwały Zarząd Główny na pół
roku przed terminem Zjazdu.
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3. W Krajowym Zjeździe Delegatów (Członków) biorą udział:
1) z prawem do głosowania członkowie Zarządu Głównego oraz delegaci wybrani na
zebraniach kół, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej;
2) z głosem doradczym i bez prawa udziału w głosowaniach, zaproszeni przez Zarząd
Główny członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia oraz inne osoby.

§ 28
1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów (Członków) jest zwoływany przez Zarząd
Główny, co cztery lata.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowy Zjazd Delegatów (Członków), Zarząd
Główny informuje pisemnie lub w inny przyjęty sposób, co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem.
3. Krajowy Zjazd Delegatów (Członków) obraduje na podstawie uchwalonego przez
siebie regulaminu obrad, którego projekt Zarząd Główny przesyła wraz
z informacjami, o których mowa w ust. 2.

§ 29
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów (Członków) jest zwoływany:
1) z inicjatywy Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały;
2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek, podpisany przez co najmniej 1/3 liczbę członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały lub
otrzymania wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 zwołuje Nadzwyczajny
Krajowy Zjazd Delegatów (Członków) w celu odbycia obrad nad sprawami, dla
których został zwołany.
3. W nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów (Członków) biorą udział
członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do wzięcia udziału w ostatnim Zwyczajnym
Krajowym Zjeździe Delegatów (Członków) oraz osoby zaproszone przez Zarząd
Główny, a do obrad stosują się odpowiednio § 12 pkt. 1 i § 21 statutu.

§ 30
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów (Członków) należy:
1) uchwalenie statutu Stowarzyszenia;
2) uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
3) uchwalenie regulaminu wyboru władz Stowarzyszenia;
4) wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego
i Głównej Komisji Rewizyjnej;
6) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Krajowego Zjazdu
Delegatów;
7) ocena działalności Stowarzyszenia i władz naczelnych oraz rozpatrywanie
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu;
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia
jego majątku.
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§ 31
Zarząd Główny
Zarząd Główny, w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów jest organem
Stowarzyszenia, kierującym jego działalnością zgodnie z postanowieniami obowiązującego
prawa, statutu i uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz odpowiada przed nim za swoją
pracę.

1.
2.
3.
4.

§ 32
Zarząd Główny Stowarzyszenia w składzie 5 członków Stowarzyszenia, powoływany
jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na Krajowym Zjeździe Delegatów.
Zarząd Główny wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesów w liczbie ustalonej przez
Zarząd Główny Stowarzyszenia, sekretarza generalnego i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej,
niż co pół roku.
Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes, zawiadamiając w przyjęty sposób
wszystkich członków Zarządu z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu
i porządku obrad oraz określając sposób i miejsce udostępnienia materiałów będących
przedmiotem obrad.

§ 33
Posiedzenie Zarządu Głównego może zostać także zwołane na wniosek Głównej Komisji
Rewizyjnej.

1.

§ 34
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami
Krajowego Zjazdu Delegatów;
2) popularyzacja działalności Stowarzyszenia oraz problematyki misji wśród
społeczeństwa naszego kraju i za granicą;
3) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych,
organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz współpraca i współdziałanie z tymi
władzami, organizacjami i stowarzyszeniami.
4) współpraca i współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi resortów
Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej oraz Urzędu do
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym również w zakresie
aktualizacji rejestrów weteranów działań poza granicami państwa.
5) dokonywanie, za zgodą zainteresowanych, badań i analiz sytuacji socjalno-bytowej
członków Stowarzyszenia, rodzin poległych funkcjonariuszy i weteranów
poszkodowanych;
6) zatwierdzanie wniosku o powołaniu koła Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwał dotyczących łączenia kół lub rozwiązania koła w przypadku
braku możliwości realizacji przez koło (koła) zadań statutowych stowarzyszenia;
8) prowadzenie ewidencji kół, i podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia
regulaminów i instrukcji dla ogniw terenowych;
9) prowadzenie ewidencji (listy) członków Stowarzyszenia, w tym z uwzględnieniem
pełnionych funkcji w Stowarzyszeniu;
10) określanie kierunków działalności, koordynowanie, nadzorowanie oraz udzielanie
pomocy kołom;
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał zebrań kół Stowarzyszenia i ich zarządów;
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2.

12) uchylanie uchwał kół Stowarzyszenia jeśli są one sprzeczne z przepisami prawa,
postanowieniami niniejszego statutu lub uchwał naczelnych władz Stowarzyszenia;
13) uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich oraz ich podziału;
14) zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz ustalanie budżetu;
15) powoływanie komisji problemowych i zespołów doraźnych oraz ustalanie zasad ich
funkcjonowania;
16) składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów
(Członków);
17) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów (Członków);
18) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Głównego;
19) rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia pomocy
finansowej lub materialnej z zasobów Stowarzyszenia, osobom o których mowa
w ust. 1 pkt. 5;
20) składanie sprawozdań organom państwowym nadzorującym działalność
Stowarzyszenia.
W przypadku utworzenia w danej miejscowości lub okolicy kilku kół Zarząd Główny
Stowarzyszenia, na wniosek tych kół może określić tryb powoływania oraz zakres
struktury rejonowej.

§ 35
1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są zależnie od potrzeb, jednak co najmniej raz
na 3 miesiące.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni
przedstawiciele władz i organów administracji publicznej oraz organizacji
pozarządowych.
§ 36
Zarząd Główny może zatrudniać pracowników Stowarzyszenia, określać ich zadania oraz
ustalać wysokość wynagrodzenia w ramach posiadanego budżetu.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 37
Główna Komisja Rewizyjna
Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego i sekretarza.
Główna Komisja Rewizyjna określa szczegółowe zasady działania pozostałych komisji
rewizyjnych Stowarzyszenia.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego
Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 38
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku majątkowej kontroli działalności
Stowarzyszenia, w tym w szczególności gospodarki finansowej;
2) składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania obejmującego ocenę
całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia
z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
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3) przedstawianie raz w roku Zarządowi Głównemu informacji o wykonaniu budżetu
oraz wynikach przeprowadzonych kontroli;
4) możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Głównego;
5) nadzór nad działalnością pozostałych komisji rewizyjnych Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Koła

1.

2.
3.

§ 39
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są koła, tworzone na
podstawie wniosku komitetu organizacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia.
Do utworzenia koła wymagana jest liczba, co najmniej 7 członków.
Członkowie zrzeszeni w kołach, kierując się postanowieniami niniejszego statutu oraz
uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia, realizują cele i założenia programowe
Stowarzyszenia.
§ 40

Władzami koła są:
1) ogólne zebranie członków koła;
2) zarząd koła;
3) komisja rewizyjna koła.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 41
Najwyższym organem koła jest ogólne zebranie członków koła, które odbywa się co
najmniej raz na rok, zgodnie z planem opracowanym przez zarząd koła.
Zebranie nadzwyczajne koła może zostać zwołane na wniosek Zarządu Głównego,
komisji rewizyjnej koła lub 1/3 liczby jego członków.
Sprawozdawczo-wyborcze ogólne zebranie koła odbywa się raz na 4 lata.
Zarząd koła przedstawia na zebraniach roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności.
Członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia, o ile nie są zarazem członkami danego
koła, biorą udział w zebraniach ogólnych członków koła wyłącznie z głosem doradczym.
Zarząd koła na 7 dni przed planowaną datą zebrania ogólnego zawiadamia członków
i zaproszonych gości o miejscu, terminie i porządku obrad.

§ 42
Do kompetencji ogólnego zebrania członków koła należy:
1) uchwalanie planów działania koła;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej koła;
3) ocena działalności koła i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach;
4) wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej koła;
5) wybór – według zasad ustalonych przez Zarząd Główny – delegatów na Krajowy
Zjazd Delegatów;
6) przyjmowanie nowych członków i skreślanie – na podstawie postanowień zawartych
w niniejszym statucie – członków należących do danego koła;
7) podejmowanie uchwał w sprawach majątku i finansów koła z zastrzeżeniem
przepisów wynikających z § 48.
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1.

2.

§ 43
Zarząd koła składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie prezesa, sekretarza
i skarbnika. W razie powołania zarządu liczącego powyżej 3 osób można wybrać
wiceprezesa.
Zarząd koła kieruje bieżącą działalnością koła, zgodnie z postanowieniami statutu oraz
uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia. Posiedzenia zarządu odbywają się według
ustalonego planu, co najmniej raz w miesiącu.

§ 44
Do kompetencji zarządu koła należy:
1) wykonywanie uchwał, wytycznych i regulaminów władz Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie interesów członków koła i działanie w ich imieniu na zewnątrz;
3) uchwalanie projektu działania i projektu budżetu koła;
4) inicjowanie współpracy z miejscowymi organami władzy i administracji oraz
organizacjami pozarządowymi;
5) prowadzenie działalności propagującej wkład funkcjonariuszy resortu spraw
wewnętrznych w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, operacjach zarządzania
kryzysowego ONZ i UE;
6) podejmowanie inicjatyw integrujących zamieszkałych na terenie działalności koła
weteranów;
7) otaczanie, za zgodą zainteresowanych, opieką i udzielanie pomocy rodzinom
funkcjonariuszy weteranów, którzy stracili życie w służbie poza granicami RP;
8) inspirowanie lokalnych organów władzy publicznej oraz organizacji pozarządowych
do udzielania pomocy osobom określonym w pkt. 7;
9) prowadzenie ewidencji członków koła i zbieranie składek członkowskich;
10) zarządzanie majątkiem i funduszami w granicach budżetu, zgodnie z zasadami
określonymi przez Zarząd Główny;
11) przedstawianie wniosków w sprawie wyróżnień członków koła;
12) składanie sprawozdań ze swojej działalności na ogólnych zebraniach członków koła;
13) zwoływanie ogólnych zebrań członków koła;
14) składanie pisemnych sprawozdań z działalności statutowej koła według przyjętych
ustaleń Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 45
1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Do kompetencji komisji rewizyjnej koła należy:
1) kontrolowanie działalności koła, w szczególności gospodarki finansowej
i majątkowej;
2) składanie zarządowi koła okresowych informacji z wykonania budżetu i wynikach
prowadzonych kontroli;
3) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła;
4) składanie sprawozdania na zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczowyborczych koła wraz z oceną działalności ustępującego zarządu; ocena realizacji
postanowień statutowych.
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Rozdział VII
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

1.
2.

§ 46
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu
stowarzyszenia jest upoważniony Zarząd Główny.

§ 47
Odpowiedzialność finansowa Stowarzyszenia jest ograniczona wysokością posiadanego
majątku.

1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.

1.

§ 48
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz
ofiarności społecznej.
Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności społecznej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy działalności statutowej
i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
Majątek Stowarzyszenie przeznaczony jest na statutową działalność pożytku publicznego
Stowarzyszenia.
Władze Stowarzyszenia działając w jego imieniu nie mają prawa:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników, a także
w stosunku do ich „osób bliskich” w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich „osoby bliskie” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
cenach wyższych niż rynkowe.
§ 49
Fundusze Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.
Podstawę gospodarki finansowej władz Stowarzyszenia stanowią uchwalone przez nie
budżety.
§ 50
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia
oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub
wiceprezesa oraz Skarbnika Zarządu Głównego.
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2.

1.
2.
3.

4.

Do ważności oświadczeń woli nie wymienionych w ust. 1 i pozostałych dokumentów
Zarządu Głównego wymagany jest podpis prezesa tego Zarządu, a w przypadku jego
nieobecności – upoważnionego wiceprezesa lub sekretarza Zarządu Głównego.
§ 51
Wpisowe i składki członkowskie zbierane są przez zarządy kół.
Koła przekazują określoną przez Zarząd Główny część wpisowego i składek
członkowskich do Zarządu Głównego.
Każde koło ma prawo podwyższenia wpisowego i składki członkowskiej ponad
ustalone w Stowarzyszeniu wysokości, a uzyskane w ten sposób fundusze wykorzystać
na pokrycie własnych potrzeb statutowych określonych uchwałą ogólnego zebrania
koła.
W szczególnych przypadkach Zarząd Główny może zastosować ulgi lub zwolnić
z obowiązku opłaty składki członkowskiej.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.

§ 52
Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Krajowego Zjazdu
Delegatów (Członków) podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy liczby uprawnionych do głosowania.
Zarząd Główny Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie
statutu.
§ 53
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku
podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów większością 3/4
głosów
w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
W przypadku braku kworum stosowną uchwałę podejmuje Zarząd Główny większością
3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu Głównego.
§ 54
Rozwiązanie Stowarzyszenia orzeka sąd, wyznaczając jednocześnie jego likwidatora
i podając warunki likwidacji.
Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpieczający
majątek Stowarzyszenia przed jego nieuzasadnionym uszczupleniem.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
§ 55
O rozwiązaniu koła w drodze uchwały decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
Likwidację koła przeprowadza wyznaczona przez Zarząd Główny komisja likwidacyjna
w składzie 3 osób. Na przewodniczącego komisji wyznacza się członka Zarządu
Głównego Stowarzyszenia.
Obowiązkiem komisji jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpieczający
majątek koła przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego koła. Pozostający po
likwidacji koła majątek oraz jego fundusze włączane są do majątku Stowarzyszenia.
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§ 56
Ewidencje o których mowa w § 11 ust. 2 i 3, § 34 ust. 1 pkt. 9 oraz § 44 pkt. 9 prowadzi się
w zakresie niezbędnym do realizacji celów Stowarzyszenia i gromadzi się w nich dane
osobowe, w odniesieniu do:
1) członków zwyczajnych: imię i nazwisko, adres do korespondencji i inne dane
kontaktowe (nr telefonu, adres poczty elektronicznej itp.), nr ważnej legitymacji
weterana, pełniona funkcja, data wstąpienia do Stowarzyszenia;
2) członków honorowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji i inne dane
kontaktowe (nr telefonu, adres poczty elektronicznej itp.), data nadania honorowego
członkostwa;
3) członków wspierających: imię i nazwisko, adres do korespondencji i inne dane
kontaktowe (nr telefonu, adres poczty elektronicznej itp.), data przyjęcia w poczet
członków wspierających.
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Załącznik nr 1
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
STOWARZYSZENIA WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Weteranów
Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającego funkcjonariuszy i byłych
funkcjonariuszy ministerstwa właściwego do spraw wewnętrznych.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Jestem funkcjonariuszem/byłym funkcjonariuszem*) ministerstwa właściwego do spraw
wewnętrznych;
2. Posiadam obywatelstwo polskie i korzystam z pełni praw obywatelskich;
3. Uczestniczę/uczestniczyłem*) w misji pokojowej, stabilizacyjnej, humanitarnej, operacji
zarządzania kryzysowego;
4. Posiadam status weterana na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203);
5. Zobowiązuję się ściśle przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia Weteranów
Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uchwał i decyzji wydanych przez
organy Stowarzyszenia, regularnie uiszczać składki członkowskie i inne obowiązujące
opłaty oraz niezwłocznie poinformować stosowne władze Stowarzyszenia Weteranów
Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej o utracie statusu weterana;
6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej działalności Stowarzyszenia
drogą elektroniczną.
*)niepotrzebne skreślić

Moje dane personalne są następujące:
Imię (imiona) i nazwisko:……………………............................................................................
Data i miejsce urodzenia:.............................................................................................................
Adres stałego miejsca zamieszkania:............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu kontaktowego: ...................................................................
E-mail: ...................................................................
Nr pesel: .................................................................

……………………………………
(miejscowość, data)

……………………..……………………
(czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
……………………………………
(miejscowość, data)

……………………..……………………
(czytelny podpis)

Załączniki:
1. Kserokopia legitymacji weterana-funkcjonariusza.
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Załącznik nr 2

DECYZJA ZARZĄDU KOŁA STOWARZYSZENIA WETERANÓW DZIAŁAŃ
POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w ..................................................................................................

Uchwałą Zarządu Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w …………………………….............................................. z dnia
...................................................., nr ...................................... postanowiono przyjąć
..................................................................................... w poczet członków zwyczajnych
Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Koła ................................................................................
……………………………………………………
…………………………………………………….
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