/6,,tq
elektronicznie' Głosowanie w
iilównego poprzez ńożenie głosu na piśmielub
zawańych w regulaminie Zarządu
|ym trybie nie możę doĘczyć kwestii
|ilówaęgo zastrzeŻonych przez ten organ'

s zł.l. Prezydium

l

Zarządtt Głównego podejmuje decyzje

w imieniu

Głównego w okresie między |ego posiedzeńiami'
w szczególności:
Ż. Do Prezyd|lm Zarządu Głównego n aleĘ

l) reprezentowanie Zwiqzku la

zew nątr z'

2) wykonywanie uchw ał Zarządtt Głównego,
3)

Zaruądu
sHadanie sprawozdań ze swej działalnościna posiedzeniach

Głównego'

4)

ocena ptacy zarządlw okęgów oraz jednostek Związku bez osobowości

s) powoĘlłanie tym czaso*rych zarząMw okęgów,
za zwołale |ub przeprowadzone
ó) uzrrawanie okręgowych zjazdów delegatów
o pono\łTre
niezgodnie z przepisami prawa oraz występowanie z wnioskami

zvołanie i1azdów,

7) uchwalanie

statutów lub regulaminów jednostek organizacyjnych Zwtązku

nie zastIzeŻonych dla |naych wła&z Związktl'

8) nadzorowanie iiracy dyektora Z.łłiązktl,
dyrektorów jednostek
9) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu lub zwalnianiu

okęgów'
organizaryjnych Związku, z wyjątkiem dyrektorów
w1rómień'
l0) nadawanie odzrraki honorowej Związku i innych
t

pokontrolne Głównej Komisji
1) udzielanie odpowiedzi na wnioski i zalecenia

RewizYjnej,
l

przeka4'wanych do rozpatrzenia
2) podejmowanie uchwał w innych sprawach
przezZarząd C|ówny

'

z
3. W nagĘch sprawach prezes Zarządtt Głównego \ł porozumlenlu

clwomaczłonkamiPrezydiummożepodjąódecyzjęwsprawachnależących

do

lata
kompetencji Prezydium. Decyzję

tę

obowiązany jest przedłoĘć do

tutwierdzenia na najblizszym posied zeniu Prezy dium

$ 25.

ZG

Posiedzenia Prezydium Zarządu Gł1wnego odby'vają się co

lnłjmniej I0 raz:y w roku. Tryb zwoĘwania posiedzeń Prezydium określa
i'

r€gulamin

Zarządu Głównego.

'

Główna Komisja Rewiryjna

26. Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontroln1łn

$

Zlłłiązkll.

$

27'1. Główna Komisja Rewizyjna rłybiera ze swojego

gtona

wiceprzewodniczącego i sekretarza.
7.

W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa Związku

przewodniczącego, Główna Komisja Rewizyjna wybiera
w głosowaniu tajnym nowego

ze swojego

grona

plzewodniczącego.

3. W ruzie ustąpienia w toku kadencji lub ustania cz}orkoslwa Związku

_ w jego miejsce wchodzi zastępca
eełonka Komisji wybrany na Krajowym Zjeździe Delegat5w w kolejności

szłonka Głównej Komisji Rewizyjnej
uzyskanych głosów.

$ 28.1. Do zakresu działarria Głównej

l)

Komisji Rewizyjnej nalezy:

kontrolowanie działalnościstatutowej, gospodmczej i f,rnansowej władz
Związku wszystkich szczebli i jednostek organizacyjnych Zwtązku oraz
przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych,

2) opiniowanie rocznych

w razie potrzeby
.

z

sprawozdń finansowych Związku oraz występowanie

wiążącym wnioskiem o wydanie opinii przez biegłego

rewidenta,

składanie sprawozdań na Krajowym Zjeżdzie Delegatórł

z

wnioskami

Głównemu,

o

i

występowanie

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowt

/Lazłt
,l) występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego o zawieszenie członka
Zarząhl Głównego, członka zarzą&l okręgtt lub całego sHadu zarządu
okęgu,

5)

występowanie

Głównego

z

żądantem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu

oraz

nadnłyczajrrcgo Krajo''1vego Z1azdll Delegatów

w w1padkach szczególnej wagi'

l)

okręgów'
nadzór nad naleĄrtym funkcjonowarriem komisji rewizyjnych

7)

zawieszanie

w

cą'nnościach komisji rewizyjnych

okęgów

lub

poszczególnych ich członków,

icl
!.
ie)
:

komisji rewizyjnych okręgów'
Powoł}'wanie b'rnczasov7ch
olaz ramowego
uchwalanie regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej
regulaminu pracy komisji rewizyjnyoh okęgów i kół'

2. Prezydium Zarządl Gł|wego może wystąpić do Głównej Komisji
z wnioskiem o ponowne rozpa|xzenie przekazanych zaleceń lub

fl.ewizyjnej

razie nie wykonania podtrą'manych zaleceń lub uchwał Główna
I(omisji Rewizyjna wnosi sprawę do Zarządu Głównego'
upoważniony
29. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub
uohwał.

w

$

w posiedzeniach
ptzez niego członek Komisji u czestt't\czy z głosem doradczym
Zarządu Glównego'
; Żarzadu Głównego i Prezydium
I

I

i

sąd Koleżeński
jest niezawisĘm organem Zw|ązku Członkowie
$ 30.1. Sąd Koleżeński
zasaduni współżycia społecmego
Śqdu orzekają zgodnie ze statutem Związku '
oraz ze swoim sumięniem.

2' w skład Sądu KoleŻeńskiego wchodzą:

przewodniczący'

wybrani zgodnie
wiceprzewodniczący, Sekletarz oraz członkowie Sądu'
l postanowieniem $ 3a pkt 7' Członkowie Sądu pełnią ponadto funkcje

,rle'tztrcdiatorów

w

sprawach konfliktowych na terenie okręgu, którego są

lrzodstawicielami.
3. Przew odntczący, wiceprzewodniczący i sekletaxz stanowią prezydium
it1du

Koleżeńskiego'
4. W razie ustąpienia w toku kadencji 1ub {stania członkostwa Związku

Eewodniczącego, wiceprzewodniczącego

biera

ze

swojego grona

w

lub

sekretarza, Sąd Koleżeński

głosowaniu tajnym przewodniczącego,

ccprzewodniczącego lub seketarza.
5. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa Związkll

xloŃa Sądu - w jego miejsce wchodzi zaslępca czło1ka Sądu, wybrany
z postanowioriem $ 34 pkt 7.

ó. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub upoważriony przez niego

rlonek Sądu uczestniczy

z

głosem doradczym

w

posiedzenlach Zarządtl

ównego.
Sądu Koleżeńskiego należy:
$ 31.1. Do właściwości
)

rozpatrywanie spraw członków Związku w razie nieprzestrzegania przez nich

statutu, regu1aminów

i

uchwał władz Zw\ązku, popełnienia czynów

nieeĘcznych oraz konfliktów powstałych między człot'karni w sprawach
statutowej działalnościZwiązku,
)

uchwalanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

2'

Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie w sprawach określonych

ust' 1 pkt 1 z własnej inicjatywy, na wniosek irnych władz Związku lub

rzywdzonego członka.

W

sprawach

tych Sąd Koleżeński orzeka

3-osobowym skladzie.

3. orzeczenie Sądu Koleżeńskiego \raz z uzasadnieniem na piśmie
ilręeza się zainteresowanym.

od

orzeczenta wydanego ptzez Sąd Koleżeński

alto sąd pierwszej instancji przysfuguje odwołanie w ciągu 30 dni od daty
hlt'ęczenia orzęczenia

do Sądu Koleżeńskiego orzekającego w 5_osobowym

tllionionym składzie człoŃów.
E60

/6zł
4. ()d otzeczęnla wydanego przez Sąd Koleżeński działający jako sąd
Inrgiej instancji nie przysługuje odwołanie'

i

następrrjące kary:
s 32.1. Sąd Koleżeński może wymierzyć
)

upomnienia,

)

nagany,

)

Żowieszenia w całościlub częścipraw członkowskich na okres od 6 miesięcy

.."!

do 4 lat,
\

wyklwzenia ze ZwiaPkst.
2. W przypadku zawieszenia praw ozłonkowskich lub wykluczenra ze
iązku _ Sąd może orzec dodatkowo karę pozbawienia odznak honorovYch
ązku.

3. W prąpadku zavłieszeria prawa wykon1'wania funkcji z wyboru,

onej przez ukaranego, dalsze wykonywanie tej funkcji na czas zawieszenia

powierzyć irrrrej osobie w sposób analogiczny, jak w razie wygaśnięcia
do pełnienia tej funkcji w czasie trwania kadencji'

4.

Z

llpływem 2 lat od wykonania kary wymienionej

r

ust'

1

pkt

1-

3'

czenie Sądu Koleżeńskiego usuwa się z akt osobowych członka'
wyłączeniem upomnienia, wymierzone plawomocnym
Kary,
5

'

z

mogą być przez Sąd Koleżeński ńąodzole w trybie
dnryczĄnym na wniosek organu statutowego Zwivkll szozebla central_rrego
lu! okręgowego. Złagodzenie kary następuje w formie uchwĄ Sądu

em,

Eoleżeńskiego lub z jego upoważnienia - prezydium Sądu Koleżeńskiego'

Wladze okręgu
okręgowy zjazd delegatów
jest najwyższą władzą Zw|ązku na
$ 33.1. okręgowy zjazd de\egatów
lFl'cnie olffęgu.

2. o&ęgowy

z1azd delegatów może być zwyczajny i nadz*rycza)ny '
zE5

jŁó

19
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3.

Zwyczajrly okręgowy

zj

azd delegatów odbywa się raz na 4 lata'

na wniosek:
4. Nadzwyczajny okęgowy zjazd de|egatów odbyłva się
|1

/.lrrządu

3) Ołównej

)lnrządu
)

Glówego

lub jego Prezydium'

Komisji Rewizyjnej'

okręgu'

':

komisji rewizyjnej okręgu,

) więcej

niż 1/3 ogólnej liczby zarządlw kół,

więcej niż 1/3 delegatów.

zarząd oktęgu
5. okęgowy zjazd delegatlw jest zwoływany przez
każdego delegata co
drodze pisemnego lub elektronicznego Zawiadomienia'

zawierać termin'
iej na 14 dni przed i1azdem. Zawiadomienie powinno
zawiadomienia naleĘ dołączyć
icjsce i proponowany porządek obrad' Do

toriĄ sprawozdawcze.
$ 34'

Do kompetencji okęgowego zjazdu delegatów należy:

l) okeślaniekierunków działania okęgu'
i komisji
!) przyjmowanie sprawozdań z dzlała\lościzatządtl

rewizyjnej

okęgu za okres kadencji,
okręgu' a na żądanie 1/3
3) udzielanie absolutorium ustępującemu zanądowi
- ind1'lvidualnie poszczególnym
delegatów lub :komisji rewizyjnej okęgu
które nie uzyskały
ozłonkom prezydium zarządu okęgu; osoby'
pełnió zadnej funkcji społecznej na
absolutorium, nie mogą kandydowaó ani
jednej kadenoji'
tym samym i wyż szym szczeblllprzaz okres
wiceprezesów'
odwołarrie prezesa zarząóll olaęgu

*!) wybór

i

i 3

komisji w liczbie
przewodniczącego komisji rewizyjnej okęgu' członków

od4do8członków,

otaz zastępców delegatów
5J wybór delegatów na Klajowy Zpzd Delegatów

czym delegaci zachowują mandat
w liczbie I zastępca na 5 delegatów, pruy
przez całąkadelc1ę,

l6Ż{
r,)

wybóI pŹedstawiciela okręgu-członka Zarządu Głównego oraz zastępcy
ustaje
członka; funkcia przedstawiciela okręgu_członka Zarządu Głównego
z chwilą iego przeniesienia się do innego

7) wybór

okęgu'

członka Sądu Koleżeńskiego i jego Zastępcy'

przez zarząd oktęg'ls'
uchylanie uchwał walnych zebran kół, ztwieszolych
,B)
honorow ego prezesa zarządu
nadawanie w szczególnych przypadkach t}tuh]
najmniei cztęry
okęgu osobię, która pełniłatę funlŁcję łącznie przez co
kadencj e,

Q) podejmowanie decyzji

we wszystkich sprawach' co do ktlryoh zarząd

delegatów uzna'
okręgu, komisja rewizyjna okręgu lub większośćobecnych
się delegatów z terenu okręgu'
że ich ważnośćwymaga ustosunkowania

możę się odbyć' jeślibierze w nim
$ 35.1' okręgowy zjazd de|egatów
wybranych delegatów'
tlział co naimniej 50 %o plus jeden ogólnej liczby

UchwĄ okręgowego zjazdu de|egatóvl zapadają zwykłą większością
w. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
2.

aŹdu.

3. W sprawie wyboru władz głosowanie jest tajne. W pozostĄch
obecnych
ptowach głosowanie jest jawne, a na Żądanie więcej niŻ 1/3
Blogatów - głosowanie jest tajne'

się przy użyciu elektronicmego
4. Głosowania tajne i jawne mogą odbyć

winien zapewniaó oddawanie
ttomu oddawania i obliczania głosów' System

i

uchwałą lub wnioskiem albo przeciw nim' Przy
identyfikacji
owaniu tajnym system winien zapewn|ać rł7eliminowanie

liczanie głosów za

posobu głosowania przez poszczegóIllych delegatów'

głosowarrie
W przypadku nie korzystania z elektronicznego systemu,

tajne

t|llywa się przy uŻyciu kar1 do głosowanta'

W okęgowy m zjeżdzie ddlegatów biorą udział:
zebraniach kół
głosem decydującym - delegaci wybrani na wa1nych
$ 36'

l) z

w trybie ustalonym przez Zarząd Główny

21
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!1

głosem doradczym

aatządu

- nie

będący delegatami członkowie ustępu.jącego

okęgu' komisji rewizyjnej okęgu, przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego,

pt'xĆdstawiciel9 wł adz nacze|nych Zwi.ąziol oraz inne zaproszone osoby'

Zarząh okręgu
Zw'tązktl na terenie okręgu
$37.1. Zatząd okręgu jest najwyŻszą władzą
okesie pomiędzy okęgowymi zjazdami delegatów'
2' Do kompetencji zarządu okęgu na|eiry w szozeg61ności"'

)

klerowanie całoksŹałtemprac Zwięku na terenie okęgu zgodnie
głładznaczelnych Zw|ązktl
z uchwałami okręgowego zjazdu delegatów olaz
ipotrzebami środowiska,

planów działarita i planów finansowych okęgu
z uwzględnieniem zadń uchwalonych przez Zarząd Główny'
uchvralanie

)

przyjmowanie sprawozdń roczrych z ich wykonania,

sprawie nabyw ania,
) podejmowanie uchwał'w

obciĘania i zbywania majątku

stanowiącego własnośćokręgu, zarządzanie tym majątkiem oraz zac|ąganie
talźe gospodarowarrie majątkiem
imieniu okręgu,
zobovnązail

w

a

przekazatym ptzez Zarząd Główny w uĄtkowanie' Decyzje w sprawach
głosów w obecności
majątkowych okręgu podejmowane są większością2/3
oń plus jeden ogólnej liczby członków zarządu okęgu'
co najmniej 50
przyjmowanie darowim i zapisów w formie nieruchomości przekazylvanych
na rzecz okręgu,
fr)

7)

zwoł}.wanie okręgowych zjazdów delegatów,

powoĘ,wanie komisji problemowych, sekcji, rad środowiskowych' klubów
itp.

jxl clecydowanie o zatrudnieniu i zwolnieniu d1'rektora okręg'J' pr?ł
czym dyrektorem okęgu może byó wył ącntie zwyczajny członekZwiązku'

16zę
!} uohwalanie regulaminu zarządu okręgu zgodnie z wytycznymi Prezydium
Znrządu Głównego'

|0) powoł}nvanie kól. określanie terenu ich dzialania z uwzględnieniem
podziafu administracyjnego kaju oraz likwidowanie kół; koło nie możę
liczyć mniej niŻ 30 członków,
1)

jednostek
powoływanie i likwidowanie delegatur lub innych
otganizaryjnych okręgu'

że l
ż) określanie zasad podziahl składek członkowskich' z tyrn

%o

składek

przekazuje się na rzecz Zarządu Głównego'

zawieszanie zarządów kół oraz poszczególnych ich cźonków' a także
członków zarządu oktęgl, w razie prowadzenia działalnościsprzecznej

5)

lub przepisami prawa' na wniosek co najmniej li3
wypadku
ozłonków zaną&l oktęgu lub komisji rewizyjnej okręgu; w
zawieszenia członka zatządls okręgu - w ciągu 6 miesięcy powinno byó

z

ceirami Zlviązku

zwołane właściwewalne zebranie koła lub okręgowy zjazd delegatów'
zatwierdzanie
4) przyjmowanie sprawozdań prezydium zatządu oktęgll oraz
uchylanie uchwał prezydium podejmowanych w imieniu zarządu

lub

okręgu,

odwołń od decyzji prezydium zarządu okręgu'
uchwał zarządów kół
zawieszanie uchwał walnych zebrań k<lł i uchylanie
naczelnych
sprzecmych z postanowieniami statutu, uchwałami władz

!) rozpatywanie
6)

_
od daty
Związku hsb interesem społecznym w terminie 2 miesięcy

powzięcia o nich wiadomości'

s 3s.1.

w

sklad zarządu okręgu wchodzą: prezes' 3 wiceprezesów'

oraz prezesi zarządów
kretarz zarządl okęgu, skarbnik (o ile został wybrany)

ól'

2. Sekretarza zarządu

oktęgu

wybiera zarząd okręgu spośród członów

Irviqzku w głosowarriu tajnym'

)-3

Zarząd okręgu spośród człorków Związku może również wybraó

3.

.hłl'bnika. Wybór skarbnika odb1'wa się w głosowaniu tajnym.

4' Prczes zarządu

okręgu, 3 wiceprezesów,

sekretaŹ i skarbnik

(o

ile

i:ołtułwybrany) stanowią prezydium zarządu okęgu.
5.

Na wniosek pre zesa zarządu akęgu lub ko1nisj i rewizyjnej okręgu, 1/3

Eladu zarządu okręgu może być odwołany ze składu prezydium sekretarz

okręgu lub skarbnik, a na to miejsce wybrany nowy sekretarz lub
kgrbnik. odwołanie i wybór odbywają się w głosowaniu tajnym. W razle
Flqpienia w toku kadencj i lub ustania cz}ol:lkostwa Zvtiązktt prezesa zarządu

lub wiceprezesów,

zarąd okręglwybiera ze swojego

grona

w

śowadu tajnym prezesa lub wiceprezesów.
ó. Seketafz zarządu okręgl może byó jednocześnie dyrektorem okęgu.
ektor ohęgu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

Icktor oklęgu,

o ile

nie jest jednocześnie członkiem Zarządu okęgu,

Bżestniczy z głosem doradczym

w

posiedzeniach zarządu okręgu

i

jego

um.

$ 39.1. Posiedzenia zarządu okęgu odb1łvają się co najmniej 3 razy
toku' Do ważnościuchwał wymagana jest obecnośćco najmniej 50 % plus

liczby członków zarządu okręgu. We wszystkich sprawach
waĘ zapada1ą zwykłą większościągłosów' W razie równej liczby głosów

sćlon ogólnej

Eeyduje głos plzewodniczącego posiędzeniu.

2. Posiedzenie ZarząóJ

oy.Jęgr]

tawie uchwały prezydium zarządu

3.

zwofuje prezes lub wiceprezes na

okęgu.

o posiedzeniu członkowie powinni być zawiadomieni co

elni przed terminem posiedzenia.

najmrriej na

W sprawach nagłych posiedzenie zarządu

gu może być zwołane bęz zachowania tego teminu. W zawiadomtęnru
porządek obrad.
Pt'iiedzeniu powinien być podany proponowany
4' Nadzwyczajne posiedzenie zarządu okęgu odbJ'wa się na wniosek
ltltlisji lewizyjnej okręgu lub więcej niż 1/3 członków zarządu okręgu oraz na
Ż4

,lea
lub Głównej Komisji

:ąclrrnie Prezydium Zarządls Głównego

Rewizyjnej

w terminie 30 dni od daty złożeniawniosku.

5.

w s)tuacjach

szczególnych, związanych

z

koniecznościąpodjęcia

pllnlc wainych decyzji uchwała może być podjęta poza posiedzeniem zarządu
aloęgu poprzez złożeniegłosu na piśmie lub elektronicznie. Głosowanie w tyn

..

tbrbię nie moŻe dolyczyć kwestii zawańych

I

w regu1aminie ZC) zastrzeżonych

Pflou ten organ.

'.,

$ 40.l. Prezydium zarząd,l oktęgu podejmuje decyzje w imieniu zarządu
6Ęgu w okesie między jego posiedzeniami.

Z.Do ptezydium zarządu okę gn naleLy w szczególności:

l)

reprezentowan ie Związkll na zewnątrz na terenie swojego działania,

.'ż) wykonywanie uchwał zarządu okręgu,

'
.

3) składanie sprawozdń ze swej działalnościna posiedzeniach zarządu okręgu,
4) ocena pracy kół i jednostek powołurych przez zarząd okęgu,
5) powoĘwanie tymczasowych zarządów kół,

6) uchwalanie regulaminów delegatur i kół na podstawie fiycznych Znządu

.

Głównego oraz regulaminów jednostek organizacyjnych powołanych przez
zarząd okręgu, a także regulaminów komisji problemowych, rad, klubów
i sekcji szczebla okręgowego'

7) umawanie walnych zebrań koł za zwołane lub przeprowadzone niezgodnie
z przepisami plawa olaz występowanie z wnioskami o ponowne zwołarrie
zebrań,

8) przyjmowanie oraz skreślanie cżonkiw Związkllna zasadach określonych

w

$

12i$

15 oraz nadzór nad prowadzeniem baz danych członków

zrzeszonych w okręgu,

9) nadzorowanie pracy dJrektora okręgu,

l0) udzielanie odpowiedzi na wnioski
rewizyjnej

okręgu,

]',

i
,

zalecenia pokontrolne komisji
.

le,yo
ll}

podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazanych do rozpatrŻenia
ptzez zatząd okęgu.
3, W sprawach

nagĘch prezes zarządu okręgu w porozumieniu z dwoma

Ę?łonkami prezydium może podjąó decyzję w sprawach należących do
}!Ę$petencji prezydium. Decyzję tę ottowiązany jest przedłożyó do
.

*etwiordzenia na najbliższym posiedzeniu Prezydilm

Zo'

4r' Posiedzenia prezydium zarządu oktęgl odb1łvają się co najmniej

:l .:,.$
H tMy w roku. Postanowienia $ J9 stosuje się odpowiednio.

Komisja rewizyjna okręgu
$ 42. Komisja rewizy1na okręgu jest organem kontrolnym Zwiy'kll na
rteńie

okęgu.

$ 43.l.

Komisj

a

rcwizyjna okręgu wybiera

ze

swojego grona

oprzewodniczącego i seketarza.

Ż' W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa Związktl
iczącego, komisja rewizyjna okręgu wybiera ze swojego grona w
waniu tajnym nowego przewodniczącego.
$ 44.1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej okręgu należy:

!) kontrolowanie działalnościstatutowej, finansowej i gospodarczej zarządu
okręgu, prezydium zarządll okłęgtt, zarządów kół, delegatur i innych
jednostek organizacyjnych powołanych przez zarząd okęgu, komisji, rad
środowiskowych, sekcji i klubów oraz przedstawianie właściwymwładzom
wniosków i zaleceń pokonholnych,
j} opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych zarządu okęgu oraz w razie
potrzeby występowanie

z wi+żącym wnioskiem o zlecenie opinii biegłemu

rewidentowi, a także opiniowanie działalnościfinansowej zarządów kół, nie
posiadających komisji rewizyjnych,
.'::,'l:.'L

'
:

zEs

,f,"}Ą

,

ti rklodanie sprawozdń na okręgowym zjeździe delegatów i występowa:lie
E wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi okręgu,

i.i

ie z żądaniem zwołania nadzwczajnego posiedzenia zarządu

!

€} a&Wieszanie

w czynnościach komisji rewizyjnych kół lub poszczególnych ich

e'łonków,
J
QJ

powoĘrvanie tymczasowych komisji rewizyjnych kół,
ptzeprowadzanie kontroli na zlecenie Głównej Komisji Rewizyjnej.
2.

Prezydilm zatządu okęgu może wystąpić do komisji rewizyjnej okręgu

wnioskiem o ponowne rozpatrzenie przekazarrych za|eceń lub uchwal. W razie
ł€ wykonania podtrzymanych zaleceń lub uchwał komisja rewizyjna okręgu
si sprawę do zarządu okręgu.

$ 45. Przewodniczący komisji rewiryjnej okręgu lub upoważniony przez

członek komisji uczestniczy
u okręgu i prerydium zarządu

z

głosem

doradczlnn w posiedzeniach

okęgu.

Wladze kola
Walne zebranie kola
$ 46.1. walne zebranie koła jest najwyższą władzą Związku na telenie
;iłłrrnia koła'

2. Walne zebranie koła może być zw"1czajne,

informacyjne lub

iiixwyczajne.
3.

Zwyczajne wa|ne zebranie koła odbrya się raz na 4 lata.

4' Nadzwyczajne walne zebranie koła odbyłva się na wniosek:
27
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/lw)u
I

i yrazydium zarządu okręgu,

J

}

|ionrisji rewizyjnej okręgu,

i ) ':lrtządu kóła,
{) homisji rewizyjnej

kołajeżelizostała wybrana,

5)wi$cej niż 1/3 ogólnej liczbY członków

koła. ,

W połowie kadencji władz koła zarząd koła powinien ztyołaó walne
{ęlirnnie informacyjne koła, którego celem jest złożeni'eptzez władze koła
!1rtttwozdania z realizacji uchwał i wniosków ptzyjętych przez walne zebtanie
5.

|illlł oraz udzielenie informacji o pracach bieżących.

6' Walne

zebranie koła .jest nvoływane ptzez zarząd ktłła.

Żnwiadomienie o walnym zebraniu powinno być doręczone każdemu członkowi
Eołn (zwyczajnemu i nadzwyczajnemu) bezpośrednio, pocŹą lub

prr najmniej

na

7

elekroniczrie,

dt'i przed walnym zebra.-iem. Zawiadomienie powinno

*awierać tetmin, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Walne zebranie koła jest władne do podejmowania uchwał niezależnie

8{l liczby uczeslniczących
E

w nim

człoŃów,

jcśli

Zostało Zwołane

1lchowaniem warunków okeślonych w ust. 6.

8' W prąpadku rwołania zebrania

inforrnacyjnego zawiadomienie

l*lonków może tyó dokonane w sposób dowolny z wykorzystaniem różnych
ńmdków komunikowania się.

$ 47. Do kompetencji walnego

zebranlakoła naleĘ

l)

określaniekierunków działania koła,

l)

rozpatrywanie

i

zatvłięrdzanie sprawozdń

z

działa]nościzarządu koła

i komisji rewizyjnej koła,
1} Lldzielanię

absolutorium ustępującemu zarządowi

koła, a na

Żądanie 1/3

członków koła uczestniczących w zebraniu, komisji rewizyjnej koła bądź
konrisji rewizyjnej okręgu _ indy'widualnie poszczególnym członkom
r'łrządu koła; osoby, które nie

uzyskĄ

absolutorium, nie mogą kandydować

i/

/1V.)
::l:

ani pełnió żadnej funkcji społecmej na tym samym

i wytlszych

szczeblach

przez okres jednej kadencji,
!!

4) wybór preześ! zaruąów koła oraz człot:lkóly zarządukoła w liczbie od 3 do 6
członków ijednego lub dwóch zastępców ( o licńie zastępców decyduje
walne zebranie) oraz o ile zapadnie taka decyzja r;1ybór komisji rewizyjnej
koła w liczbie od 3 do 5 cz}onków'

5) wybór delegatów na okręgowy zj'azd de\egatlw oraz zastępców delegatów
w trybie określonym ptzez Załząd Główny; delegaci zachowują mandat
przez całą kadencję,
prezesa zarządll
6) nadawanie w szczególnych prąpadkach Ętułu honorowego

koła osobie, która pełniła tę funkcję łączrie przez co najmniej cztery
kadencie,

ich
7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, które ze względu na
waznośćwymagają ustosunkowania się do nich członków koła'
koła biorą udział:
$ 48.1. W walnym zebraniu
_
1) z głosem decydującym

2)

z

głosem doradc4m

członkowie koła,

-

przedstawiciele władz nadtzędnych Zvłiązka ue

będący członkańi koła i inne zaproszone osoby'

Ż. Zamiast walnych zebrń kół mogąbyć zwoĘwane zebrania delegatów
z uprawnieniami walnych zebrań członków' Zasady i tryb nłoływaniatych
zebrń okreśIazarząd okręgu na podst a'Nl'e wwcznych Zarządu Głównego'
zapadają zwykłą większością
$ 49.1. UchwĄ walnego zebrania koła
głos
głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów rozstzyga
pr zew o dnicząc e go zębr

ali a'

jest tajne' a na żądanie co
2. W sprawie rłyboru władz koła głosowanie
jest
50 % plus jeden obecnych na zebraniu członków głosowanie

najmniej

jawne. W pozostĄch sprawach głosowanie jest jawne'
jednego koła 50.1. Członek Zw\ękls może należeó ty1ko do

$

właściwegoze względu na miejsce zamieszkania'
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2. W sprawie odstępstw od zasady, o której mowa w ust. 1, decyzje
podejmuje prev d|urn zarządu oklęgu _ na podstawie *rylycznych Zarządu
Głównego.

Zarąd koła
$ 5t.1. Zarząn koła jest

najwyższą władzą Zwiavku na terenie swego

działania w okesie między walnymi zebraniami.
2. Do kompetencji zarządukoła należ'y w szczególności:
1) reprezentowanie

Zwią7k! na tererne działani.akoła,

2) kierowanie całokszlałtem prac

Związki na terenię działania koła,

3) realizowanie uchwał walnego zebrania koła,

4) przygotow1łvanie dokumentacji zw\ązanej zwstąp\eniem w poczet członków
i kierowanie jej do ptezydium zarządu okęgu oraz ewidencjonowanie

dokumentacji członków,
5) informowanie członków o uprawnieniach osób niewidomych i możliwościach

uzyskania pomocn
6) rozpozrawanie

waruŃów życiowych członków koła oraz organizowanie

pomocy ze strony właściwychinst1'tucji publicznych,
7) podejmowanie działalnościinterwencyjnej w sprawach

czloŃów koła,

8) gospodarowanie powierzonym majątkiem Związku,
9) zwołpvanie walnych zebrań koła,
10) powoływanie komisji
1

1)

i sekcji,

Ęestrowanie osób niewidomych zamieszkĄch na terenie koła nie
zrzeszonych w Związkls i ldzielanie im wsparcia,

12)podejmowanie

dzlałń nrierzających

do uzyskiwania środków finansowych

lub materialnych, umożliwiających ro zszerzenie działaInościkola,

13) udzielanie odpowiedzi na wnioski

i

zalecenia pokontrolne komisji

rewizyjnej kola bądŹ okęgu.
al

l.1t
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3. Zarztycl kola wykonuje innę zadania zlecone ptzez ptezydium
zarzadu
okręgu'

$

52.1. Zarząd koła w ciągu 7 dni po walnym zebraniu
wybiela ze
swojego grona wiceprezesa i sekretar za. Może też
Wbtaó skarbnika.

?' W razię usĘpienia w toku kadencji lrjb ustania człorkostwa
Ziwiązku

prezesa, zarząd' koła wybiera ze swojego grona nowego
prezesa

tajnym, a na żądanie więcej

jawnym.

\ł głosowaniu

niż 1,/Ż liazby członków zarządu - w głosowaniu

3' W razię ustąpienia w toku kadencji lub ustania człorkostwa
Związku
człorka zarządu koła - w jego miejsce wchodzi zastępca cńorka
zavądu koła,
wybrany na walnym zebraniu koła, w kolejnościokeślonej
liczbą uzyskanych
głosów.

4. Zawieszony na mocy uchwĄ członek zatządu koła nie

sprawuje

swojej fr:nkcji od momenfu podjęcia decyzji o zawieszeniu,
chyba, że uchwała
ta zostanie uchylona zgodnie z g 2l pkt.11)
$ 53.1 . Posiedzenia zatządu koła odbywają się co najmniej 6 razy w roku.

Do ważnościuchwał potrzebna jest obecnośćwięcej niż I/Ż ogó1rtej
|iczby
członków zarządu. We wszystkich sprawach uchwĄ zapadaj
nvykłą

większościągłosów.

W razie

ą

równej liczby głosów decyduje

głos

przewodniczącego zębraniu'

2. Posiedzenia zarządu zwołllje prezes lub wiceprezes. o posiedzeniu
ozłoŃowię powinni byó powiadomieni co najmniej na 3 dni przed
posiedzeniem. W sprawach nagĘch posiedzenie zarządu koła
może być zwołane

bez zachowania tego terminu.

W

zawiadomieniu

o

terminie posiedzenia

1lowinien być podany proponowany porządek obrad.

3'

Nadzwyczajne posiedzenie zaruądu koła odbywa się na wniosek
komisji rewizyjnej koła, a gdy w kole nie ma komisji rewizyjnej
- na wniosek
komisji rewizyjnej olcręgu, prezydium zarządu okręgu lub więcej
niż 1/3
rlzłonków zarządu koła w terminie 30 dni od daty złożenia rłłriosku'
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Komisja rewiryjna kola

s

54' Komisja rewizyjna koła jest organem kontrolnym Związku na

terenie działąnia koła'

$ 55.l, Komisja

rewizyjna.

koła wybiera

ze

swojego

grona

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. W razie usĘpienia w toku kadencji lub ustania człoŃostwa Związku

przewodniczącego,

zę swojego glona

komisja wybiera

przewodniczącego w głosowaniu tajnym, a

nowego

rn żądanie Il2 czlotlków komisji

-

w głosowaniu jawn).rn'
$ 56. Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:

1) kontrolowanie działalnościstatutowej i finansowej zarządukoła,

2) coroczne opiniowanie działalnościfinansowej zarządu koła,

3)

składanie sprawozdń

na walnych

Zebraniach koła i występowanie

z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła,

4) występowanie z wnioskami o zwołanie nadmvyczajnego

zebtanta koła

w w1padkach szczególnej wagi.

5) występowanie do zarządu okęgu

o zawieszęnie członka zarząd'lkoła.

$ 57. Przewodniczący komisji rewizyjnej koła lub upowaŹriony przez
niego członek komisji uczestnic zy z głosem doradcąłn w posiedzeniach
zarządukoła'
Rozdział V.
Fundusze i majątek Związku
ruchomości i fundusze.
$ 58.1' Majątek zwiąaku stanowią nieruchomości,
2. Na fundusŻo

zwiqzku składają się:

1) składki członkowskie,

2) spadki, zapisy, dotacjo i clt*owlcfiy,

l65ł
3\ wpiqvwy z majątku nieruchomego i ruchomego,

4l dochody z dzialaIności gospodarczej.
5,1

inne wptywy.

się majątek zgromadzony do dnia uzyskania
$ 59'1. Na majątek Związku składa
dacie'
przez okęgi osobowościprawnej oraz'nab;Ąy na rzecz Związku po

Ę

2. Mająrek okęgu stanor'ią nieruchomości przekazane okęgowi przez
Zarząd Gł6wny w uż1tkowanie oraz ruchome śIodkitr'ir'ałe przekazane
okęgowi na własnośó,a także składniki majątkowe nab)'te przez okęg po dniu
uryskania osobowości prawnej, w tym pozyskane przez koła'

3' Na fundusze okręgu składają się środkiokreślone w $ 58

ust'2

posiadane w dniu uzyskania osobowości prawnej i nabyte po tym dniu'

jednostkom
4. Zarząd Główny może przekazać swój mirjątek w zarząd
jej
organizaryjnym. W razie likwidacji jednostki majątek wcześniej przekazasry
przeimuje Zarząd Glóvrny.

Związku
$ 60.l . Majątkiem i funduszami

zarądza Zarząd Główny'

2. Majątkiem i funduszami okręgu zarządza

i

3.

Zarząd Główny nie odpowiada

zarąd oktęgts'

za

wzajemnie, zanądy oktęgóvł nie odpowiadają

zobowiązania oktęgów

za

zobowiązanla Zarządu

Głównego.

4.

obciązenie majątku nieruchomego, przekazanego okęgowi

w użykowanie, wymaga zgody Zarządu Głównego'

5. Majątek nienrchomy, ruchomy

i

inny, zgromadzony

i

zakupiony ze

pralłłrej'
środków własnych ptzez okręg, po uzyskaniu przez niego osobowości
zarząd okręgu'
stanowi majątek okręgu i o jego zbyciu i obciążeniu decyduje

przez olrlęg
Zarządow't Głównemu przysługuje prawo pierwokupu zbylvanych
nieruchomości.

jego majątku decyduje
6. W razie rozwiązanta okręgu o ptzentaczeniLt

Zarząd Główny.
33
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' W razie likwidacji koła lub jednostki organizaryjnej utworzonej przez

okręg, o przeznaczeniu ich majątku decyduje zarząd okęgu.
$

ól. Nie #olno:

a) udzielać poŻyczęk lub zabezpieczen majątkiem Związku w stosunku do jego
członków ani innych osób fizycznyłh,
b) ptzekazywaó ma1ąktl

Z:viązku na rzecz członków, członków organów

statutowyclr lub pracowników oraz iclr osób bliskich,
c)
i

wykolzystywaó majątęk Związkn
statutor

i

ą

w

innych celach niż na działalność

Związku,

zasadach towary lub usługi od podmiotów,
.lar kupować na szczególnych
w których uczestniczą członkowie, członkowie organów statutovych lub
pracownicy oraz od ich osób bliskich.

s ó2.1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli' które
pociągają za sobą zobowięania majątkowe lub zmianę majątku Związku,

z

wyjątkiem majątku stanowiącego własnośćokęgów okeślonego

w $ 60
P

ust. 5, wymagają do swej ważnościpodpisów dwóch członków

rczy dium Zarządu G lównego.
Ż. Ptezydium Zarządu Głównego

osobom

określaj

Pełnomocnictwo
P r ezy

ąc

może udzielić pełnomocnictwa innym

rodzaj czynności, do której zostają

upoważnieni.

do swej ważnościwymaga podpisu dwóch

członków

dillm Zar ządtt Główne go.

3'

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które
pociągają za sobą zobowiązania majątkowe lub zmianę majątku okręgu,
wymagają do swej ważnościpodpisów dwóch członków prezydium zarządu
okręgu.

4. Prezydllrn zarządu okęgu może udzielić pełnomocnictwa innym
osobom określającrodzaj czynności,do któtej zostają upoważnieni.

Pełnomocnictwo do swej ważnościwymnga podpisu dwóch członłów
prezydium zarządu okręgu.
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5. Zarządy kół dysponują majątkiem Związktl

w

granicach określonych

przez zatządy okręgów.

6. Zarząój okręgólv mogą upoważnić zarządy k6ł do przyjmowania
określonych darowi nt

iśrodkami.

i

zapisów , a także do dysponowania uzyskanyrrti tą drogą

!

l

razie likwidacji Zw'tązku jak i likwidacji okęgów pozostĄ
rnajątek nie może byó przeznaazony na cele nie z'wiązane z rehabilitacją,

s
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