Załącznik do Uchwały Nr 18/2014 z dnia 12 marca 2014 roku
Zwyczajnego Krajowego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Częstochowie
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia KRK SMiG RP

STATUT
STOWARZYSZENIA KRAJOWEJ RADY KOMENDANTÓW STRAŻY
MIEJSKICH I GMINNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(tekst jednolity z dnia 12.03.2014r.)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich
i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Częstochowie.

§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79,
poz. 855 z późn. zm.).

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw zgodnie z prawem miejscowym.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym
stowarzyszeń o podobnym profilu działania.
4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jej członków, Stowarzyszenie
może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§4
Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i logo.

§5
Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane Prefekturami
Wojewódzkimi.

§6
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§7
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie rozwoju straży miejskich i gminnych,
2) inicjowanie działań legislacyjnych na rzecz tworzenia nowoczesnej i profesjonalnej
straży miejskiej i gminnej,
3) poszukiwanie
najskuteczniejszych
rozwiązań
prawno-organizacyjnych
dla
realizowania zadań straży,
4) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
5) ochrona praw i interesów straży miejskich i gminnych,
6) integracja środowiska straży miejskich i gminnych.
7) dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych komendantów, strażników
i pracowników straży miejskich i gminnych,
8) działanie na rzecz poprawy warunków materialnych i socjalnych dzieci i młodzieży
zagrożonych lub dotkniętych demoralizacją,
9) podejmowanie na rzecz środowisk wychowawczych (rodziny, szkoły, środowiska
lokalnego) działań stymulujących wzrost kompetencji zawodowych oraz aktywności
wychowawczo – opiekuńczej,
10) promowanie poprawnego i zdrowego stylu życia.
2. Na terenie województwa cele Stowarzyszenia realizują Prefektury Wojewódzkie.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy strażami,
2) propagowanie działalności straży,
3) organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów,
4) występowanie na zewnątrz w szczególności wobec organów administracji publicznej,
środków masowego przekazu,
5) współpracę z organami administracji publicznej, oraz innymi instytucjami
i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,
6) przygotowywanie projektów aktów normatywnych i zgłaszanie ich odpowiednim
podmiotom w celu wywołania inicjatywy legislacyjnej,
7) opiniowanie projektów aktów normatywnych w toku procedury legislacyjnej
i zgłaszanie uwag podmiotom właściwym ze względu na etap procedury legislacyjnej,
8) współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi w szczególności ze
Związkiem Miast Polskich i Unią Metropolii Polskich,
9) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz straży,
10) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej
problematyki Stowarzyszenia i jego członków,
11) podejmowanie inicjatyw i udział w przedsięwzięciach mających na celu realizację
statutowych celów Stowarzyszenia,
12) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.

§ 8a
1. Działalność, o której mowa w § 7 i 8 jest nieodpłatną lub odpłatną działalnością
pożytku publicznego prowadzoną na rzecz ogółu społeczności, z tym że nie może być
prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
2. Zakres prowadzonej działalności, o której mowa w ust. 1 określa się wg klasyfikacji
kodów PKD ze wskazaniem rodzaju prowadzonej działalności w następujący sposób:
1) Działalność
pozostałych
organizacji
członkowskich,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana – kod PKD 94.99.Z jest działalnością nieodpłatną.
2) Działalność organizacji profesjonalnych – kod PKD 94.12.Z jest działalnością
odpłatną.
3) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane –
kod PKD 85.59.B jest działalnością odpłatną.
4) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
– kod PKD 88.99.Z jest działalnością nieodpłatną.
5) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana – kod PKD 86.90.E jest działalnością nieodpłatną.
6) Wydawanie książek – kod PKD 58.11.Z jest działalnością odpłatną.
7) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne – kod 84.24.Z jest
działalnością nieodpłatną.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być komendant straży miejskiej
lub gminnej, a także zastępca komendanta,
oraz osoba pełniąca obowiązki
komendanta.
2. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o
przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz następujące dane osobowe: imię (imiona) i
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL.
2a. W przypadku zadeklarowania ponownej przynależności do Stowarzyszenia osoby,
której członkostwo ustało na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 kandydat ponownie składa
pisemne oświadczenie o którym mowa w ust. 2 i wnosi jednorazową opłatę w
wysokości pięciokrotności rocznej składki członkowskiej.
3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Krajowy w formie
uchwały podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
O treści uchwały Zarząd Krajowy niezwłocznie powiadamia pisemnie
zainteresowanego.
4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje
zainteresowanemu prawo odwołania się do Krajowej Komisji Rewizyjnej,
której uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść

w terminie jednego miesiąca od otrzymania od Zarządu Krajowego pisemnej
informacji o treści uchwały. Krajowa Komisja Rewizyjna, niezwłocznie, w formie
pisemnej, powiadamia zainteresowanego o treści podjętej uchwały.
5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
1) brania udziału w głosowaniach,
2) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3) zgłaszania do władz krajowych i wojewódzkich Stowarzyszenia wniosków
w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji
o sposobie ich załatwienia,
4) uczestnictwa w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
6. Członek zwyczajny stowarzyszenia jest zobowiązany:
1)
przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
2)
brać czynny udział w działalności stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
3)
regularnie opłacać składki.

§ 11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem
wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę w kraju lub za granicą. Członkiem wspierającym może
być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawiona praw publicznych.
2. Kandydat na członka wspierającego będący osobą fizyczną składa deklarację
zawierającą następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, adres, numer PESEL oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy
na rzecz Stowarzyszenia.
3. Kandydat na członka wspierającego będący osobą prawną składa deklarację
zawierającą następujące informacje: nazwę, siedzibę, adres, numer REGON,
dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlega obowiązkowi dokonania
wpisu w rejestrze oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz
Stowarzyszenia. Do kandydata na członka wspierających stosuje się odpowiednio
§ 10 ust. 3 i 4.
4. Członek wspierający ma prawo czynnego uczestnictwa z głosem doradczym
w pracach Stowarzyszenia oraz w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Członek wspierający nie posiada czynnego, ani biernego prawa wyborczego.
5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
6. Do członka wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy § 13 z wyłączeniem
ust. 1 pkt 2, 3, 4.

§ 12
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce
zamieszkania, której godność tę nada Krajowe Walne Zebranie Członków za
szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może być osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw
publicznych.
2. Krajowe Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego
w wypadkach określonych w § 13 ust. 2 pkt. 1-3.
3. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

4. Członek honorowy ma prawo czynnego uczestnictwa z głosem doradczym
w pracach Stowarzyszenia oraz w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Członek honorowy nie posiada czynnego, ani biernego prawa wyborczego, jednakże
nadanie członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego, nie powoduje utraty
przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
5. Osoba będąca członkiem honorowym może zrezygnować z przedmiotowego
członkostwa poprzez złożenie pisemnej rezygnacji do Krajowego Walnego Zebrania
Członków.

§ 13
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w skutek:
1) przedłożenia Zarządowi Krajowemu pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) utraty zatrudnienia na stanowisku komendanta straży,
3) utraty zatrudnienia na stanowisku zastępcy komendanta straży,
4) utraty zatrudnienia na stanowisku pełniącego obowiązki komendanta straży,
5) śmierci członka,
6) rozwiązania Stowarzyszenia,
7) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
2) podejmowania działań godzących w dobre imię Stowarzyszenia,
3) działania na szkodę Stowarzyszenia.
4) nieopłacenia składki członkowskiej dłużej niż do końca pierwszego kwartału roku
następującego po roku, za który należna jest składka wraz z zaległościami z lat
ubiegłych.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd Krajowy w formie uchwały. Przed podjęciem
uchwały Zarząd Krajowy umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie
lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Krajowego. O treści uchwały Zarząd Krajowy
niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 stwierdza Zarząd
Krajowy w formie uchwały. Przepis ust. 3 zdanie drugie i trzecie stosuje się
odpowiednio.
5. Od uchwały Zarządu Krajowego, o której mowa w ust. 3 i 4 przysługuje
zainteresowanemu odwołanie do Krajowej Komisji Rewizyjnej w terminie 1 miesiąca
od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Krajowej Komisji
Rewizyjnej w tym temacie jest ostateczna.
Rozdział IV
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Krajowe Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Krajowy,
3) Krajowa Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. skreślony,

4. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Krajowe Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez
względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.
5. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład osobowy uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu.

§ 15
1. Krajowe Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Krajowe Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Krajowe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Krajowy raz w roku
jako sprawozdawcze i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30
dni przed terminem Krajowego Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma
wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż wciągu
1 doby od dnia zwołania pierwszego Krajowego Walnego Zebrania Członków.
Krajowe Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
4. Nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Krajowy:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przed
upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
5. Do kompetencji Krajowego Walnego Zebrania Członków należy:
1) ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) wybór i odwołanie Zarządu Krajowego,
3) wybór i odwołanie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie zmian statutu,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ich procentowego podziału,
6) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej
z działalności Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Krajowego z działalności
Stowarzyszenia,
10) udzielanie po wysłuchaniu wniosków Krajowej Komisji Rewizyjnej, absolutorium
Zarządowi Krajowemu ustępującemu oraz po każdym zakończonym roku
kalendarzowym w kadencji,
11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku,
12) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz krajowych Stowarzyszenia.
6. Krajowe Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę
obecnych członków w drugim terminie chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej.
7. Głosowanie może odbywać się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumienia się na odległość (np. telefon, fax, email).

§ 16
1.

Zarząd Krajowy kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je
na zewnątrz.

2.

Zarząd Krajowy składa się z 5 do 7 członków, w tym:
Przewodniczącego, Wiceprefektów, Sekretarza, Skarbnika oraz członków.
2a. Członkowie Zarządu Krajowego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Pracami Zarządu Krajowego kieruje Przewodniczący, którym jest Prefekt Krajowy.
4.
Utrata funkcji członka Zarządu Krajowego następuje z dniem ustania
członkostwa
w Stowarzyszeniu lub z dniem przedłożenia Krajowemu
Walnemu Zebraniu Członków pisemnej rezygnacji z funkcji członka Zarządu
Krajowego.
5.
Do zakresu działania Zarządu Krajowego Stowarzyszenia należy w
szczególności:
1) realizowanie uchwał Krajowego Walnego Zebrania Członków,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) uchwalenie okresowych planów działania i planów finansowych, w tym podział
środków finansowych pomiędzy Prefektury Wojewódzkie,
5) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
6) nabywanie i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
7) zwoływanie posiedzeń Krajowego Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
9) ustalanie sposobu pobierania składek członkowskich,
10) powoływanie i rozwiązywanie stałych lub doraźnych zespołów problemowych,
powoływanie ich przewodniczących oraz określanie ich zadań,
11) uchylanie uchwał władz Prefektur Wojewódzkich sprzecznych ze statutem
lub uchwałami Krajowego Walnego Zebrania Członków,
12) powoływanie, zawieszanie Prefektur Wojewódzkich
i nadzorowanie ich
działalności,
13) nadawanie odznak i wyróżnień,
14) ustalanie wzorów odznak, pieczęci i logo Stowarzyszenia,
15) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
16) wykonywanie innych zadań wskazanych w statucie.
6.
Zarząd Krajowy podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w
drugim terminie, przy czym w przypadku równowagi, decyduje głos
Przewodniczącego. Odpowiednie zastosowanie ma § 15 ust. 7 niniejszego statutu.
7.
Zarząd Krajowy zbiera się w ustalonych przez siebie terminach,
zgodnie z potrzebami podejmowania decyzji, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 17
1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym: Przewodniczącego,
i Wiceprzewodniczącego oraz członków.
2a. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Krajowego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Pracami Krajowej Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.
4. Utrata funkcji członka Krajowej Komisji Rewizyjnej następuje z dniem ustania
członkostwa w Stowarzyszeniu lub z dniem przedłożenia Krajowemu Walnemu
Zebraniu Członków pisemnej rezygnacji z funkcji członka Krajowej Komisji
Rewizyjnej.
5. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności,
2) kontrola wszystkich organów Stowarzyszenia pod względem zgodności ze
statutem i programem działania,
3) przeprowadzenie raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu Krajowego,
4) zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu
ustępującemu oraz po każdym zakończonym roku kalendarzowym w kadencji,
5) składanie Krajowemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia,
6) przedstawienie Zarządowi Krajowemu protokołów pokontrolnych wraz
z wnioskami,
7) składanie wniosku o zwołanie Krajowego Walnego Zebrania Członków,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Krajowego w sprawie ustania
członkostwa w Stowarzyszeniu lub wykluczenia członka.
6. Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków, przy
czym w przypadku równowagi, decyduje głos Przewodniczącego. Odpowiednie
zastosowanie ma § 15 ust. 7 niniejszego statutu.
7. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Krajowego.
8. Krajowa Komisja Rewizyjna zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie
z potrzebami podejmowania uchwał, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział V
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§18
1. Prefektury Wojewódzkie Stowarzyszenia tworzone są w drodze uchwały Zarządu
Krajowego.
2. Prefektura Wojewódzka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego.
3. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania Prefektur Wojewódzkich
posiadających osobowość prawną.
4. Członkowie Prefektury Wojewódzkiej uczestniczą w Krajowym Walnym Zebraniu
Członków.
5. Prefektura Wojewódzka może zostać powołana na wniosek Komitetu
Założycielskiego Prefektury powołanego przez Zebranie Założycielskie Prefektury
liczące nie mniej niż 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia pełniących funkcje,
o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszego statutu na terenie danego województwa.
6. Terytorialny zasięg działania Prefektur Wojewódzkich obejmuje obszar województwa.

§ 19
1. Władzami Prefektur Wojewódzkich są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Wojewódzki,
3) Wojewódzka Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Prefektury trwa 4 lata.
3. Władze Prefektury Wojewódzkiej wybierane są przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez
względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.
4. W razie gdy skład władz Prefektury Wojewódzkiej ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, którego skład osobowy uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Prefektury Wojewódzkiej.
2. W skład Walnego Zebrania Członków Prefektury Wojewódzkiej wchodzą
komendanci straży miejskich i gminnych działających na obszarze województwa,
ich zastępcy oraz osoby pełniące obowiązki komendanta będące członkami
zwyczajnymi Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Przepisy § 15 ust. 3
i 4 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) wybór i odwołanie Zarządu Wojewódzkiego,
2) wybór i odwołanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Wojewódzkiego z działalności
Prefektury,

4) udzielenie po wysłuchaniu wniosków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu ustępującemu oraz po każdym
zakończonym roku kalendarzowym w kadencji,
5) przyjęcie postulatów i wniosków kierowanych pod adresem krajowych
i wojewódzkich władz stowarzyszenia,
6) wyrażania stanowiska w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Wojewódzkiego,
8) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Prefektury Wojewódzkiej
Stowarzyszenia,
9) podejmowanie decyzji dotyczących wszystkich spraw niezastrzeżonych do
kompetencji innych władz Prefektury Wojewódzkiej.
5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w
pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie
chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej. Odpowiednie zastosowanie ma §15 ust. 7
niniejszego statutu.

§ 21
1. Zarząd Wojewódzki składa się z 4 do 5 członków, w tym: Prefekta Wojewódzkiego,
Wiceprefekta, Sekretarza i Skarbnika.
1a. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstw
skarbowe.
2. Pracami Zarządu Wojewódzkiego kieruje Prefekt Wojewódzki.
3. Utrata funkcji członka Zarządu Wojewódzkiego następuje z dniem ustania
członkostwa w Stowarzyszeniu lub z dniem przedłożenia Walnemu Zebraniu
Członków pisemnej rezygnacji z funkcji członka Zarządu Wojewódzkiego.
4. Do zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą pracą Prefektury,
2) reprezentowanie na zewnątrz Prefektury Wojewódzkiej,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Krajowego Walnego Zebrania
Członków,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Prefektury Wojewódzkiej,
5) kierowanie działalnością Prefektury Wojewódzkiej zgodnie z postanowieniami
Statutu oraz uchwałami władz krajowych Stowarzyszenia,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) uchwalenie okresowych planów działania oraz planów finansowych w ramach
przyznanych środków finansowych i przedstawianie ich Zarządowi Krajowemu,
8) składanie sprawozdań z działalności Prefektury Wojewódzkiej,
9) prowadzenie dokumentacji Prefektury Wojewódzkiej,
10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Prefektury.
5. Zarząd Wojewódzki podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy czym w przypadku równowagi, decyduje głos Prefekta Województwa.
Odpowiednie zastosowanie ma § 15 ust. 7 niniejszego statutu.
6. Zarząd Wojewódzki zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie
z potrzebami podejmowania uchwał, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 22
1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Prefektury
Wojewódzkiej.
2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego,
i Wiceprzewodniczącego oraz 1 członka zwykłego.
2a. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej :
a) nie mogą być członkami Zarządu Wojewódzkiego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Pracami Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.
4. Wojewódzka Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
5. Utrata funkcji członka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej następuje z dniem ustania
członkostwa w Stowarzyszeniu lub z dniem przedłożenia Walnemu Zebraniu
Członków pisemnej rezygnacji z funkcji członka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
6. Do kompetencji Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie raz w roku kontroli całokształtu działalności Prefektury
Wojewódzkiej,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Prefektury wraz
z oceną działalności Prefektury i Zarządu Wojewódzkiego,
3) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium
Zarządowi,
4) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
Wojewódzkiego w razie jego bezczynności,
5) przedstawienie Zarządowi Wojewódzkiemu protokołów pokontrolnych wraz
z wnioskami,
6) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
7) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Prefektury.
7. Wojewódzka Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków, przy
czym w przypadku równowagi, decyduje głos Przewodniczącego. Odpowiednie
zastosowanie ma § 15 ust.7 niniejszego statutu.
8. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego.
9. Wojewódzka Komisja Rewizyjna zbiera się w ustalonych przez siebie terminach,
zgodnie z potrzebami podejmowania uchwał, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 23
1. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie
przez Prefekturę Wojewódzką działań niezgodnych z celami statutowymi
Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Krajowego mogą zaszkodzić
wizerunkowi Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Prefektury Wojewódzkiej podejmuje Walne Zebranie
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
3. Decyzję o rozwiązaniu Prefektury Wojewódzkiej może podjąć także Krajowe Walne
Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności, co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu
Krajowego, lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej po stwierdzeniu nieprawidłowości
w działaniach Prefektury.

Rozdział VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które
służą wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

3.
4.
5.
6.

1) składek członkowskich,
2) dotacji, lokat, subwencji,
3) środków otrzymanych od sponsorów,
4) środków pochodzących z ofiarności publicznej,
5) dochodów z działalności gospodarczej,
6) udziałów,
7) darowizn,
8) zapisów i spadków,
9) dochodów z majątku.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym
Stowarzyszenia lub w kasie Stowarzyszenia.
Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd Krajowy.
Następujące czynności w ramach zarządu majątkiem wymagają zgody Krajowego
Walnego Zebrania Członków:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
2) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
3) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia,
4) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż
10.000 zł lub zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego wartość 5 000 zł,
5) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 25
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach dla
realizacji celów statutowych i całość środków przeznaczać na ten cel. Działalność ta
może być prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności
pożytku publicznego.

§ 25a
Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego
określoną w § 7 i 8.

§ 26
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie, zabezpieczenie majątkiem
Stowarzyszenia zobowiązań innych podmiotów niż Stowarzyszenie, udostępnianie
składników majątku do korzystania osobom innym niż członkowie Stowarzyszenia
korzystający z nich dla zaspokojenia potrzeb związanych z wykonywaniem
działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 bliskimi",
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

§ 27
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Krajowego działających łącznie, w tym
Prefekt lub Wiceprefekt.
2. W innych sprawach oświadczenia woli mogą być składane jednoosobowo przez Prefekta
lub Wiceprefekta.

§ 28
1.

Zapisy zawarte w § 24 - § 26 mają odpowiednie zastosowanie do majątku terenowych
jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, posiadających osobowość prawną, z tym
zastrzeżeniem, że majątkiem Prefektury Wojewódzkiej gospodaruje Zarząd Wojewódzki,
a wymienione w § 24 ust. 6 czynności wymagają zgody Walnego Zebrania Członków.
2.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Prefektury Wojewódzkiej w sprawach
majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Wojewódzkiego działających
łącznie, w tym Prefekt Wojewódzki lub Wiceprefekt.
3.
W innych sprawach oświadczenia woli w imieniu Prefektury Wojewódzkiej mogą być
składane jednoosobowo przez Prefekta Wojewódzkiego lub Wiceprefekta.

§ 29
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie na podstawie
uchwały Krajowego Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy członków Krajowego Walnego Zebrania Członków.

§ 30
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Krajowego Walnego
Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków Krajowego Walnego Zebrania Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Krajowe Walne Zebranie
Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Krajowego, chyba, że Krajowe Walne Zebranie
Członków w uchwale o likwidacji wyznaczy innych likwidatorów.

