
Statut zmieniony Uchwałą statutową IV Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 
dnia 05.12.2003r. 

Zmiany wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod poz. 0000204827 
(dz.1 rubryka 4) 

STATUT 
STOWARZYSZENIA "RODZINA WOJSKOWA” 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

1 

• Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" zwane dalej "Stowarzyszeniem", zrzesza na zasadzie 
dobrowolności: 

1. żony żołnierzy zawodowych; 
2. kobiety pełniące zawodową służbę wojskową; 
3. żony byłych żołnierzy zawodowych; 
4. wdowy po żołnierzach zawodowych i kombatantach; 
5. pracownice wojska oraz żony pracowników wojska; 
6. matki, pełnoletnie córki i niezamężne siostry żołnierzy zawodowych, byłych 
7. żołnierzy zawodowych i kombatantów. 

• Do Stowarzyszenia mogą należeć osoby wymienione w ust. 1, niezależnie od ich 
przynależności do innych organizacji społecznych. 
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Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość 
prawną. 
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1. Stowarzyszenie obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 
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Stowarzyszenie może tworzyć koła oraz okręgi na zasadach określonych w statucie. 
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1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członkiń. 
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 
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Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami, 
związkami oraz organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania. 
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1. Stowarzyszenie może używać odznak organizacyjnych i pieczęci, według wzorów 
zatwierdzonych przez Zjazd Stowarzyszenia. 

2. Rada Naczelna może posiadać sztandar. 

Rozdział II 
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 
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Celem Stowarzyszenia jest: 

1. upowszechnianie w środowisku wojskowym tradycyjnych wartości wychowania w rodzinie; 
2. udzielanie pomocy oraz działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych, 

zdrowotnych i społecznych życia rodzin żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy 
zawodowych, pracowników wojska i wdów po żołnierzach zawodowych; 

3. upowszechnianie kultury i umacnianie w środowisku rodzin wojskowych postaw 
patriotycznych i obywatelskich; stymulowanie procesu aktywizacji społecznej i kulturalnej 
oraz integracji rodzin wojskowych ze środowiskiem cywilnym; 

4. przedstawianie władzom wojskowym oraz organom administracji państwowej i 
samorządowej problemów środowiska rodzin wojskowych i propozycji ich rozwiązania. 

5. działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności 
oraz członkiń Stowarzyszenia i ich rodzin. 
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Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1. propagowanie i rozwijanie działalności kulturalnej w garnizonach, organizowanie imprez 
kulturalnych, oświatowych, rozrywkowych i rekreacyjnych; 

2. współdziałanie w pracach wojskowych ośrodków kultury i organizacji społecznych, 
działających w środowisku wojskowym; 

3. kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych kobiet, dzieci i młodzieży poprzez 
upowszechnianie tradycji narodowych; 

4. inspirowanie, upowszechnianie i organizowanie racjonalnego wypoczynku rodzin kadry 
zawodowej i pracowników wojska, w szczególności dzieci i młodzieży, propagowanie 
uczestnictwa rodzin wojskowych w ruchu turystyczno-krajoznawczym, kulturalnym, 
oświatowym i sportowym; 

5. współpracę z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w wojsku, działającymi na rzecz 
poprawy warunków życia środowiska rodzin wojskowych; 

6. prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, poradnictwa prawno-społecznego 
i doradztwa zawodowego dla rodzin ze środowiska wojskowego; 

7. organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej, prowadzenie działalności charytatywnej 
na rzecz potrzebujących wsparcia rodzin wojskowych i cywilnych; 

8. inspirowanie i popieranie inicjatyw gospodarczych kobiet środowiska wojskowego, 
mogących przyczynić się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, na zasadach 
określonych w obowiązujących przepisach prawnych; 

9. upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej oraz podejmowanie prób 
przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej w środowisku rodzin wojskowych, w tym 
popularyzowanie wydawnictw pomocnych w organizowaniu poradnictwa; 

10.popularyzowanie dorobku Stowarzyszenia poprzez prowadzenie działalności 
publicystycznej, wydawniczej i innej; 

11.stymulowanie członkiń Stowarzyszenia do uczestnictwa w pracach samorządów lokalnych; 



12.inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć służących integracji wojskowych i cywilnych 
środowisk lokalnych; 

13.współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, związkami, organizacjami i instytucjami w 
kraju i za granicą; 

14.informowanie władz wojskowych i organów administracji państwowej o potrzebach, 
problemach i trudnościach środowiska rodzin wojskowych, wymagających zaspokojenia lub 
rozwiązania. 

15.działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
16.upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn; 
17.nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
18.pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 
19.działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
20.upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 
21.przeciwdziałania bezrobociu. 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 
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1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

• członkinie zwyczajne 
• członkinie honorowe 
• członków wspierających 

1. Członkinią zwyczajną Stowarzyszenia może być każda kobieta wymieniona w 1, która 
akceptuje założenia programowe Stowarzyszenia, pragnie wnieść wkład swojej pracy w 
urzeczywistnienie jego celów, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest 
pozbawiona praw publicznych. 

2. Członkini zwyczajna przyjmowana jest przez koło Stowarzyszenia na podstawie pisemnej 
deklaracji kandydatki, po uiszczeniu opłaty wpisowej. 

3. Członkinią honorową może zostać osoba, szczególnie zasłużona w popularyzowaniu i 
realizowaniu celów Stowarzyszenia, spełniająca wymogi określone w ust. 2. 

4. Godność honorowego członka: kobiety; mężczyzny Rada Naczelna Stowarzyszenia, nadaje 
na wniosek zarządu okręgu Stowarzyszenia oraz zarządu koła działającego odrębnie. 

5. Członkini honorowa ma wszystkie prawa członkini zwyczajnej. Jest zwolniona od 
obowiązku płacenia składek członkowskich. 

6. Członkiem wspierającym mogą być mężczyźni i osoby prawne, popierające działalność 
Stowarzyszenia i deklarujące składkę członkowską lub inne rodzaje świadczeń na jego 
rzecz. 

7. Członków wspierających przyjmują wszystkie ogniwa Stowarzyszenia. 
8. Członkowie wspierający mają obowiązek propagowania celów statutowych Stowarzyszenia 

i wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń. Osoby fizyczne mają prawa członków 
zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

9. Członkinie Stowarzyszenia za szczególnie aktywną realizację celów Stowarzyszenia mogą 
być wyróżniane. Zasady wyróżniania uchwala Rada Naczelna. 
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Członkini zwyczajnej przysługuje prawo: 

1. inspirowania i realizowania działalności programowo-organizacyjnej Stowarzyszenia; 
2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia; 
3. uczestniczenia w posiedzeniach Stowarzyszenia; 
4. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia; 
5. korzystania z pomocy Stowarzyszenia; 
6. posiadania legitymacji Stowarzyszenia; 
7. noszenia odznaki Stowarzyszenia. 
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Członkini zwyczajna Stowarzyszenia jest zobowiązana: 

1. brać czynny udział w działalności jednego z kół; 
2. uczestniczyć w realizowaniu celów Stowarzyszenia; 
3. przestrzegać postanowień statutu i regulaminów, wykonywać uchwały właściwych ogniw 

Stowarzyszenia; 
4. godnie reprezentować środowisko wojskowe, dbać o dobre imię Stowarzyszenia; 
5. regularnie opłacać składki członkowskie. 
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Przynależność do Stowarzyszenia ustaje wskutek: 

1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa; 
2. śmierci członkini; 
3. skreślenia z listy członkiń na wniosek zarządu koła z powodu nieusprawiedliwionego 

zalegania ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż rok; 
4. wykluczenia członkini zwyczajnej ze Stowarzyszenia w razie naruszenia postanowień 

statutu, nie przestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia 
praw publi- cznych; 

5. skreślenia z listy członków wspierających z powodu nie wywiązywania się z 
zadeklarowanych świadczeń; 

Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia podejmuje zebranie koła. 

Ukaranej członkini przysługuje prawo odwołania od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu ze 
Stowarzyszenia do zarządu okręgu w terminie do 30 dni od zawiadomienia o wykluczeniu lub 
skreśleniu. 

Członkini skreślona lub wykluczona może być ponownie przyjęta do Stowarzyszenia, nie wcześniej 
jednak, niż po upływie jednego roku od skreślenia lub wykluczenia. 

Rozdział IV 
Zasady działania Stowarzyszenia 
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1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 1a. Przewodnicząca Rady Naczelnej 
może pełnić funkcję przez 2 kadencje. 

2. Wybory władz Stowarzyszenia wszystkich stopni odbywają się w głosowaniu tajnym. 



3. Zasady wybierania delegatek na Zjazd Krajowy uchwala Rada Naczelna Stowarzyszenia. 
4. Na szczeblu koła można przeprowadzić głosowanie jawne. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

ogólne zebranie koła zwykłą większością głosów. 
5. Władze Stowarzyszenia na wszystkich szczeblach i delegatki są wybierane zwykłą 

większością głosów. 
6. W przypadku, gdy uzyskanie takiej samej ilości głosów miałoby wpływ na przekroczenie 

ustalonego składu zarządu, komisji rewizyjnej, lub przekroczyłoby przyznany limit 
delegatek na poszczególnym szczeblu, zarządza się w stosunku do tych osób głosowanie 
uzupełniające. 

7. Po przeprowadzeniu głosowania uzupełniającego za wybrane uważa się te osoby, które 
otrzy- mały największą ilość głosów. 

8. Głos nie jest ważny w przypadku, gdy na karcie wyborczej: - wszystkie nazwiska zostały 
przekreślone; - dopisane zostały nowe nazwiska; - pozostało więcej nazwisk od ustalonej 
liczby składu władz. 

9. Członkinie, które nie wywiązują się z obowiązków mogą być odwołane na mocy uchwały 
podjętej większością głosów. 

10.Członkiniami komisji rewizyjnej mogą być tylko osoby nie pełniące innych funkcji we wła- 
dzach danego ogniwa Stowarzyszenia. 

11.W przypadku ustąpienia, śmierci, skreślenia lub wykluczenia członkiń władz w czasie 
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba członkiń 
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 

12.Delegatki na konferencje okręgowe i Zjazd Krajowy zachowują mandaty na czas trwania 
ka- dencji odpowiednich władz Stowarzyszenia. 
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1. Uchwały władz Stowarzyszenia wszystkich stopni podejmowane są zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie większości uprawnionych do 
głosowania, podjęcie uchwały może odbywać się w głosowaniu tajnym. 

3. Władze wyższego szczebla mogą uchylać uchwały odpowiednich władz niższego szczebla, 
sprzeczne ze statutem. 
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1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy może być zwołany na podstawie uchwały Rady Naczelnej 
lub na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

2. Nadzwyczajna konferencja okręgowa może być zwołana na podstawie uchwały zarządu 
okręgu lub na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej. 

3. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy lub nadzwyczajna konferencja okręgowa mogą być zwołane 
również na wniosek zwykłej większości kół. 

4. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy lub nadzwyczajna konferencja okręgowa obradują wyłą-cznie 
nad sprawami, dla których zostały zwołane. 

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego lub nadzwyczajnej Konferencji Okręgowej 
powinno odbyć się najpóźniej w terminie 2 miesięcy od podjęcia uchwały lub zgłoszenia 
wniosku. 

Rozdział V 
Władze Naczelne Stowarzyszenia 
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Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

1. Zjazd Krajowy; 
2. Rada Naczelna; 
3. Naczelna Komisja Rewizyjna . 
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1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Zwyczajny Zjazd zwoływany jest przez Radę Naczelną co 4 lata. 
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Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy: 

1. uchwalanie programu oraz głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Naczelnej i Naczelnej 

Komisji Rewizyjnej; 
3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Naczelną, Naczelną 

Komisję Rewizyjną i delegatki; 
4. udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Naczelnej na wniosek Naczelnej Komisji Re- 

wizyjnej. ( Uzyskanie absolutorium wymaga zwykłej większości głosów delegatek 
obecnych na Zjeździe Krajowym); 

5. wybór Rady Naczelnej i Naczelnej Komisji Rewizyjnej; 
6. nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia; 
7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku; 
8. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zjazdu. 
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Uchwały Zjazdu Krajowego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby delegatek, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 
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W razie braku wymaganej większości delegatek wymienionych w 15 Zjazd podejmuje uchwałę w 
drugim terminie, bez względu na ilość obecnych delegatek. 
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W Zjeździe Krajowym biorą udział: 

1. z głosem decydującym - delegatki wybrane na konferencjach okręgowych, w ilości ustalonej 
przez Radę Naczelną; 

2. z głosem doradczym - członkinie ustępujących władz naczelnych nie będące delegatkami, 
honorowe członkinie i osoby zaproszone. 
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O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zjazdu Krajowego zawiadamia delegatki 
Rada Naczelna, co najmniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia Zjazdu. 
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1. Rada Naczelna jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Zjazdami Krajowymi. 

2. Rada Naczelna kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zjazdu 
Krajowego i przyjętymi kierunkami działania oraz reprezentuje Stowarzyszenie na ze- wnątrz. 
Odpowiada za swoją pracę przed Zjazdem Krajowym. 
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Do zakresu działania Rady Naczelnej należy: 

1. prezentowanie problemów środowiska wojskowego władzom wojskowym, organom admini- 
stracji państwowej i samorządowej; 

2. realizowanie uchwał Zjazdu Krajowego oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności 
przed Zjazdem Krajowym; 

3. ustalanie bieżących planów działalności i rocznego budżetu Stowarzyszenia oraz 
zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania; 

4. wybieranie Prezydium - na pierwszym posiedzeniu, spośród członkiń Rady Naczelnej; 
5. uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz zasad odpisów ze składek 

na działalność organizowaną na szczeblu okręgu i naczelnych organów; 
6. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia; 
7. zwoływanie Krajowego oraz nadzwyczajnego Zjazdu Stowarzyszenia; 
8. powoływanie i rozwiązywanie okręgów Stowarzyszenia na podstawie uchwały konferencji 

okręgowej; 
9. uchylanie uchwał zarządów okręgów, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, 

postanowienia- mi statutu lub uchwałami Rady Naczelnej; 
10.1ustalanie zasad wyróżnień członkiń; 
11.rozpatrywanie wniosków Naczelnej Komisji Rewizyjnej; 
12.współpraca z władzami organizacji oraz stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, ze szcze- 

gólnym uwzględnieniem ruchów kobiecych; 
13.upowszechnianie osiągnięć Stowarzyszenia oraz organizowanie działalności instruktorsko - 

metodycznej na rzecz ogniw Stowarzyszenia; 
14.nadzorowanie działalności niższych szczebli Stowarzyszenia; 
15.ustalanie terminu i zasad wyborów delegatek na Zjazd Krajowy. 

W posiedzeniach Rady Naczelnej bierze udział przedstawicielka Naczelnej Komisji Rewizyjnej a 
także z głosem doradczym członkinie Stowarzyszenia nie wchodzące w skład Rady Naczelnej, 
przedstawiciele instytucji centralnych MON, oraz inne zaproszone osoby. 

Posiedzenia Rady Naczelnej, zwoływane przez Prezydium, odbywają się w miarę potrzeby, jednak 
nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
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Organem wykonawczym Rady Naczelnej jest Prezydium. 

Do zadań Prezydium Rady Naczelnej należy: 

1. wykonywanie uchwał Rady Naczelnej oraz kierowanie bieżącą działalnością 
Stowarzyszenia między posiedzeniami Rady Naczelnej; 

2. zwoływanie posiedzeń Rady Naczelnej; 



3. prezentowanie Radzie Naczelnej wyników swojej działalności; 
4. koordynowanie i kontrolowanie wykonania uchwał Rady Naczelnej przez niższe instancje; 
5. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia; 
6. ustalanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych dla Rady Naczelnej, zarządów okręgów i 

kół; 
7. inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu. 

Posiedzenia Prezydium Rady Naczelnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz 
na dwa miesiące. 
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1. Na Zjeździe Krajowym wybiera się: 

• Radę Naczelną Stowarzyszenia – 1% od stanu osobowego Stowarzyszenia lecz nie mniej niż 
15 osób; 

• Naczelną komisję Rewizyjną – 5-7 osób; 

1. Radę Naczelną wybiera się na Zjeździe Krajowym spośród delegatek wybranych na 
konferen- cjach okręgowych. 

2. Do Rady Naczelnej można wybierać członkinie nie posiadające mandatu, spośród 
ustępujących władz Stowarzyszenia, jednakże ich liczba nie może przekroczyć 1/4 
ustalonego składu Rady. 

3. Rada Naczelna wyłania ze swego grona 5-osobowe prezydium w składzie: 

• przewodnicząca; 
• dwie wiceprzewodniczące; 
• sekretarz; 
• skarbnik. 

O dokonanym wyborze Rada Naczelna informuje uczestników Zjazdu. 
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Naczelna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia i odpo- wiada 
za swoją pracę przed Zjazdem Krajowym. 

Do zakresu działania i kompetencji Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy: 

1. uchwalanie regulaminów kontroli struktur Stowarzyszenia; 
2. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia - statutowej, organizacyjnej i finansowej; 
3. rozpatrywanie sprawozdań Rady Naczelnej; 
4. występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Rady 

Naczelnej i żądanie wyjaśnień dotyczących zakresu działalności określonego w pkt. 1; 
5. sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności komisji rewizyjnej niższego szczebla; 
6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe delegatek i wystę- 

powanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Naczelnej. 

Członkinie Naczelnej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w 
posiedzeniach władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli organizacyjnych. 

Naczelna Komisja Rewizyjna może kontrolować działalność Rady Naczelnej Stowarzyszenia w 



każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata. 
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Naczelną Komisję Rewizyjną wybiera Zjazd Krajowy spośród delegatek wybranych na okręgowych 
konferencjach. 

Członkinie Naczelnej Komisji Rewizyjnej: 

• nie mogą być członkiniami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej; 
• mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Naczelnej Komisji Rewizyjnej zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 
pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi ( Dz.U.Nr 26 poz.306 i 2001r. z późn.zm.).” 

2. Naczelna Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera: 

• przewodniczącą; 
• dwie wiceprzewodniczące; 
• sekretarza. 

O dokonanym wyborze Naczelna Komisja Rewizyjna informuje uczestników Zjazdu. 

Rozdział VI 
Władze okręgowe Stowarzyszenia 
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1. Okręg Stowarzyszenia powoływany jest uchwałą Rady Naczelnej na wniosek 5 kół. 
2. Uchwałą Rady Naczelnej określa się teren działania i siedzibę okręgu. 

31 

Władzami okręgowymi Stowarzyszenia są: 

1. konferencja delegatek kół okręgu stowarzyszenia; 
2. zarząd okręgu stowarzyszenia; 
3. okręgowa komisja rewizyjna. 
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Konferencja delegatek kół okręgu jest najwyższą władzą okręgu Stowarzyszenia. 
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Do kompetencji konferencji delegatek okręgu Stowarzyszenia należy: 

1. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na szczeblu okręgu i zarządu 
okręgu, zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz naczelnych; 

2. rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdań z działalności władz okręgu oraz Stowarzysze- 



nia na szczeblu okręgu; 
3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd okręgu, okręgową komisję 

rewizyjną i członkinie Stowarzyszenia ; 
4. rozpatrywanie sprawozdań okręgowej komisji rewizyjnej oraz udzielanie na jej wniosek 

absolutorium ustępującemu zarządowi okręgu; 
5. rozpatrywanie wniosków zarządu okręgu i okręgowej komisji rewizyjnej; 
6. wybór członkiń zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej oraz delegatek na Zjazd 

Krajowy. 
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1. W konferencji delegatek kół okręgu biorą udział: 
- z głosem decydującym - delegatki kół wybrane na walnych zebraniach kół; 
- z głosem doradczym - członkinie ustępujących władz okręgu, nie będące delegatkami, oraz 
osoby zaproszone. 

2. Zasady wybierania delegatek na konferencję ustala zarząd okręgu. 
3. O terminie , miejscu i proponowanym porządku obrad konferencji zarząd okręgu 

zawiadamia delegatki co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji. 
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Zarząd okręgu jest jego najwyższą władzą między konferencjami delegatek kół. 
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Zarząd okręgu kieruje całokształtem działalności okręgu, zgodnie z uchwałami konferencji. 

Do zakresu działania zarządu okręgu Stowarzyszenia należy: 

1. realizowanie uchwał i wytycznych konferencji okręgowej, Zjazdu Krajowego i Rady Na- 
czelnej; 

2. uchwalanie bieżących planów działania i rocznego budżetu, oraz zatwierdzanie sprawozdań 
z ich realizacji; 

3. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych i działalności gospodarczej; 
4. decydowanie o sprawach przedstawianych przez prezydium zarządu okręgu; 
5. zwoływanie konferencji oraz ustalanie terminu i zasad wyboru delegatek na konferencję 

okręgową; 
6. udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej kołom wchodzącym w skład okręgu, 

kontrolowanie ich działalności; 
7. prowadzenie działalności instruktorsko-metodycznej; 
8. inspirowanie i utrzymywanie stałych kontaktów z dowództwami i ośrodkami kultury 

wojska; 
9. uchylanie uchwał walnych zebrań kół, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami statutu; 
10.nadzorowanie wykonania zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej; 
11.prowadzenie rejestru kół; 
12.czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej; 
13.rozpatrywanie odwołań członkiń Stowarzyszenia od uchwał walnych zebrań kół; 
14.informowanie przewodniczącej komisji rewizyjnej okręgu o terminie i miejscu posiedzenia 

zarządu; 
15.sporządzanie i składanie Radzie Naczelnej sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na 

szczeblu okręgu . 



Zarząd okręgu Stowarzyszenia wyłania ze swego składu prezydium, które działa w jego imieniu 
pomiędzy posiedzeniami zarządu okręgu. 

Posiedzenia zarządu okręgu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 
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Do zadań prezydium zarządu okręgu należy: 

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na szczeblu okręgu wobec władz wojskowych i cywil- 
nych; 

2. składanie zarządowi okręgu sprawozdań ze swojej działalności; 
3. zwoływanie posiedzeń zarządu okręgu; 
4. nadzorowanie realizacji uchwał konferencji okręgowej i Krajowego Zjazdu; 
5. prowadzenie dokumentacji zarządu okręgu. 

Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 
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Na okręgowej konferencji wybiera się: 

• arząd okręgu Stowarzyszenia 9 - 15 osób 
• okręgową komisję rewizyjną - 5 osób 
• delegatki na Zjazd - według zasad ustalonych przez Radę Naczelną 

Zarząd okręgu Stowarzyszenia wybiera się na konferencji okręgowej spośród delegatek wybranych 
na walnych zebraniach kół. 

Do zarządu okręgu Stowarzyszenia można również wybierać członkinie nie posiadające mandatu, 
spośród ustępujących władz, jednak ich liczba nie może przekroczyć 1/4 ustalonego składu zarządu. 

Zarząd okręgu Stowarzyszenia wyłania ze swego grona 5-osobowe prezydium w składzie: 

• przewodnicząca; 
• wiceprzewodnicząca; 
• skarbnik; 
• sekretarz; 
• członek. 

O dokonanym wyborze zarząd okręgu informuje uczestników konferencji. 
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Okręgowa komisja rewizyjna jest organem kontrolnym zarządu okręgu i odpowiada za swoją pracę 
przed Naczelną Komisją Rewizyjną i okręgową konferencją delegatek. 

Do zakresu działania i kompetencji okręgowej komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie działalności zarządu okręgu - statutowej, organizacyjnej i finansowej; 
2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - żądanie wyjaśnień dotyczących zakresu 

działalności określonego w ppkt. 1; 



3. sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności komisji rewizyjnych kół; 
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na okręgowej konferencji delegatek i występo- 

wanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi okręgu; 

Członkinie okręgowej komisji rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w 
posiedzeniach zarządu okręgu i kołach Stowarzyszenia. Okręgowa komisja rewizyjna może 
kontrolować wybrane zagadnienia działalności zarządu okręgu nie rzadziej niż raz na 2 lata. 

Okręgową komisję rewizyjną wybiera się w składzie 5 osób. Komisja ze swego grona wybiera: 

• przewodniczącą; 
• wiceprzewodniczącą; 
• sekretarza; 
• członków komisji. 

O dokonanym wyborze komisja informuje uczestników konferencji. 

Członkinie okręgowej komisji rewizyjnej: 

• nie mogą być członkiniami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej; 
• mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Okręgowej Komisji Rewizyjnej zwrot 

uzasadnionych kosztów lub zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości 
nie wyższej niż określone w art.8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U.Nr 26 poz.306 i 2001r. z 
późn.zm.).” 

Rozdział VII 
Podstawowe ogniwo Stowarzyszenia 
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1. Koło jest podstawowym ogniwem organizacyjnym Stowarzyszenia. 
2. Stowarzyszenie może tworzyć koła przy: jednostkach /instytucjach/ wojskowych, w 

osiedlach wojskowych, lub przy organizacjach emerytów i rencistów wojskowych. 
3. Koło może zostać powołane na wniosek co najmniej 10 osób, wymienionych w § 1 pkt 1. 
4. O powołaniu lub rozwiązaniu koła należy powiadomić zarząd okręgu Stowarzyszenia oraz 

organ nadzorujący. 
5. Za powołane uważa się koło, które zostało ujęte w rejestrze zarządu okręgu Stowarzyszenia, 

i ma nadany numer. Zarząd koła ma obowiązek zawiadomić właściwy ze względu na 
siedzibę koła terenowy organ administracji państwowej. 

6. Koło może prowadzić działalność gospodarczą. 
7. Koło działa na zasadach określonych niniejszym statutem. 
8. Decyzję o rozwiązaniu lub zawieszeniu działalności koła podejmuje zebranie ogólne zwykłą 

większością głosów. 
9. Po rozwiązaniu koła zarząd koła przekazuje jego dokumenty zarządowi okręgu. 
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Władzami koła są: 



1. walne zebranie koła, 
2. zarząd koła, 
3. komisja rewizyjna koła. 
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1. Najwyższą władzą koła jest jego walne zebranie. 
2. W walnym zebraniu koła biorą udział wszystkie członkinie koła. 
3. Koło działa na podstawie statutu, uchwały programowej zebrania walnego oraz realizuje 

uchwały Zjazdu Krajowego, Rady Naczelnej Stowarzyszenia, konferencji okręgowej i 
zarządu okręgu. 
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Do zadań walnego zebrania koła należy: 

1. uchwalanie programu, planu i form działania koła; 
2. wybór zarządu koła oraz komisji rewizyjnej koła; 
3. wybór delegatek na konferencję okręgową. 
4. rozpatrywanie i ocenianie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej koła, zarządu 

koła i komisji rewizyjnej koła; 
5. udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi koła na wniosek komisji rewizyjnej koła; 
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1. Zarząd koła jest najwyższą władzą koła między walnymi zebraniami koła. 
2. Zarząd koła odpowiada za swoją działalność przed walnym zebraniem koła i nadrzędnymi 

władzami Stowarzyszenia. 
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Do zakresu działania zarządu koła należy: 

1. opracowanie projektu programu i planu działalności oraz budżetu koła; 
2. realizowanie planu pracy koła, uchwalonego przez walne zebranie, oraz uchwał władz 

wyższego szczebla; 
3. kierowanie bieżącą pracą koła i prowadzenie jego dokumentacji; 
4. zwoływanie walnych zebrań koła oraz w miarę potrzeby zwykłego zebrania koła, nie 

rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące; 
5. sporządzanie co dwa lata sprawozdań z działalności koła i przekazywanie ich zarządowi 

okręgu Stowarzyszenia; 
6. organizowanie zebrań zarządu koła w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące; 
7. występowanie z wnioskami, opiniami i postulatami do władz Stowarzyszenia wszystkich 

szczebli; 
8. informowanie przewodniczącej komisji rewizyjnej koła o terminie i miejscu posiedzenia za- 

rządu; 
9. przyjmowanie i skreślanie członkiń koła stosownie do uprawnień zawartych w statucie; 
10.gospodarowanie środkami finansowymi koła; 
11.czuwanie nad regularnym opłacaniem i przekazywaniem składek członkowskich na działal- 

ność statutową, zgodnie z postanowieniami władz naczelnych; 
12.organizowanie i udzielanie moralnej i materialnej pomocy koleżeńskiej członkiniom Stowa- 



rzyszenia; 
13.utrzymywanie ścisłych kontaktów z władzami jednostek organizacyjnych resortu Obrony 

Narodowej; 
14.współpraca z organizacjami społecznymi w jednostkach lub instytucjach wojskowych, 

działającymi na rzecz rodziny wojskowej; 
15.reprezentowanie interesów środowiska rodzin wojskowych wobec władz wojskowych, 

organów administracji państwowej i samorządowej na terenie działalności koła i występo- 
wanie w jego imieniu; 

16.w sprawach nie uregulowanych statutem, a dotyczących kompetencji władz koła, 
obowiązują regulaminy uchwalone przez Stowarzyszenie. 

Zebranie sprawozdawcze zarządu koła przeprowadza się po dwóch latach działalności. 

W zebraniu koła lub posiedzeniu jego zarządu mogą brać udział tylko z głosem doradczym 
członkinie władz okręgu lub władz naczelnych Stowarzyszenia . 
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Na zebraniu walnym koła wybiera się: 

• zarząd koła w składzie 3-7 osób 
• komisję rewizyjną koła - 3 osoby 
• delegatki na okręgową konferencję. 

Zasady wyboru delegatek każdorazowo ustala zarząd okręgu. 

Uchwałę o liczbie członkiń zarządu koła podejmuje zebranie zwykłe w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów. 

Zarząd koła wybiera wybiera się spośród członkiń obecnych na walnym zebraniu zwykłą 
większością głosów. 

Zarząd koła wybiera ze swego grona - przewodniczącą; - wiceprzewodniczącą - skarbnika / 
sekretarza O dokonanym wyborze zarząd informuje uczestniczki walnego zebrania. 
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Komisja rewizyjna koła jest organem kontrolnym koła i odpowiada za swoją pracę przed walnym 
zebraniem członkiń koła oraz okręgową i Naczelną Komisją Rewizyjną. 

Członkinie komisji rewizyjnej: 

• nie mogą być członkiniami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej; 
• mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt. 8 ustawy z 
dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( 
Dz.U.Nr 26 poz.306 i 2001r. z późn.zm.).” 

Do zakresu działania i kompetencji komisji rewizyjnej koła należy: 



• kontrolowanie działalności zarządu koła - statutowej, organizacyjnej i finansowej; 
• występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu koła; 
• składanie sprawozdań na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych koła i występowanie z 

wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła. 

Członkinie komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach 
zarządu koła. 

Komisja rewizyjna koła może kontrolować działalność koła w każdym okresie, według uznania, 
jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata. 

Do komisji rewizyjnej mogą być wybrane członkinie Stowarzyszenia, nie pełniące innych funkcji 
we władzach danego szczebla. 

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącą i o dokonanym wyborze informuje uczestniczki 
walnego zebrania 

Rozdział VIII 
Majątek Stowarzyszenia 
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Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
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Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich; 
2. dochody z przeprowadzonych imprez; 
3. dotacje; 
4. zapisy, darowizny i spadki; 
5. dochody z ofiarności publicznej; 
6. wpływy z prowadzenia działalności gospodarczej; 
7. środki publiczne. 
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1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie budżetu, 
obejmującego dochody i wydatki władz wszystkich szczebli Stowarzyszenia. 

2. Zabrania się: 

• udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim 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”, 

• przekazywania majątku na rzecz ich 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, 

• wykorzystywania majątku 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 organizacji albo podmiotu, zakupu 
na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 

• w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz 
ich osób bliskich.” 

51 

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wszystkich ogniw ustala Rada Naczelna. 
2. Władze okręgu i kół Stowarzyszenia są obowiązane zarządzać majątkiem zgodnie z 

zasadami ustalonymi przez Radę Naczelną. 
3. Ogniwa organizacyjne Stowarzyszenia podejmujące działalność gospodarczą obowiązane są 

niezwłocznie powiadomić o tym Radę Naczelną. 

52 

Do ważności umów, zobowiązań, pełnomocnictw i innych dokumentów kół, okręgów i Rady 
Naczelnej Stowarzyszenia wymagane są podpisy przewodniczącej i sekretarza danego ogniwa, a w 
przypadku dokumentów i świadczeń w sprawach majątkowych - również skarbnika. 

53 

Dokumenty i pisma związane z bieżącą działalnością podpisuje przewodnicząca właściwego 
szczebla organizacyjnego, a w sprawach finansowych - również skarbnik. 

54 

1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek jego zostanie przeznaczony na cele 
określone w uchwale Zjazdu Krajowego o likwidacji Stowarzyszenia. 

2. W przypadku rozwiązania koła, jego majątek przechodzi na rzecz koła wskazanego przez 
zarząd okręgu, a w przypadku rozwiązania okręgu na rzecz innego okręgu, zgodnie z 
uchwałą Rady Naczelnej. 

Rozdział IX 
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

55 

Zmiany Statutu na wniosek komisji statutowej, powołanej przez Radę Naczelną Stowarzyszenia, 
dokonuje Zjazd Krajowy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 

56 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 3/4 głosów wszystkich delegatek 
Zjazdu Krajowego Stowarzyszenia, w obecności 2/3 uprawnionych do głosowania. 

57 

W razie braku wymaganej większości delegatek, o której mowa w 55 i 56 uchwałę o zmianie 
statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje się w drugim terminie, bez względu na ilość 
obecnych delegatek, zwykłą większością głosów. 


