Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce ze
zmianami uchwalonymi przez VII Kongres w dniu 6 maja 2018 r.
Par 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce” w skrócie SDW.

Par 2.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej
oraz innych państw, których rządy wyrażą zgodę na tworzenie przez Polaków Oddziałów
zagranicznych Stowarzyszenia.

Par 3.
Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

Par 4.
Stowarzyszenie posiada:
1. Odznakę organizacyjną z własnym logo składającym się z: głowy płaczącego dziecka na tle
bomby lotniczej z cyframi 1939 — 1945 , fragmenty drutu kolczastego oraz skrótu nazwy
Stowarzyszenia — SDW.
2. Sztandar SDW.
3. Hymn Dzieci Wojny.

Par 5.
Stowarzyszenie uznaje za swoje święto „Święto Dziecka Wojny” dzień rocznicy zakończenia II Wojny
Światowej - 8 maja.

Par 6.
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej lub okrągłej ze swą nazwą i odznaką w środku.
1. Pieczęć podłużna posiada treść „Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce”, „Zarząd Główny”
lub „Prezydium Zarządu Głównego” lub „Zarząd Oddziału” oraz właściwy adres.
2. Pieczęć okrągła ma średnicę 4 cm i w obwodzie napis „Stowarzyszenie Dzieci Wojny
W Polsce”, w środku „logo” i napis „Zarząd Główny” lub Prezydium Zarządu Głównego” lub
„Zarząd Oddziału”.

Par 7.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Par 8.
Stowarzyszenie ustanawia własne medale i odznaki oraz przyznaje tytuły honorowe, nagrody
i wyróżnienia członkom oraz innym osobom fizycznym i prawnym, wyróżniającym się w realizacji
zadań Stowarzyszenia.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
Par 9.
Stowarzyszenie integruje obywateli i środowiska, z których wywodzą się dzieci, które w okresie
II Wojny Światowej doznały represji i krzywd ze strony okupantów.

Par 10.
Organizuje dla swoich członków i ich rodzin pomoc w zakresie:
1. Ochrony zdrowia.
2. Opieki społecznej i socjalnej.
3. Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Par 11.
Reprezentuje środowisko „Dzieci Wojny” wobec organów państwowych i samorządowych.

Par 12.
Udziela pomoc osobom, które podczas wojny ratowały dzieci przed śmiercią, opiekowały się nimi
lub nauczały na „tajnych kompletach”.

Par 13.
1. Inspiruje i popiera twórczość artystyczną i piśmiennictwo pamiątkarskie, dotyczące przeżyć
dzieci i ich rodzin podczas wojny.
2. Zabezpiecza zbiory pamiętników, fotografii, filmów i innych dokumentów związanych z
losami dzieci wojny podczas wojny.

Par 14.
Organizuje rekreację i wypoczynek poprzez spotkania i wycieczki.

Par 15.
Współpracuje i wymienia doświadczenia z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju
i za granicą.

Par 16.
Realizuje swe cele przez:
1. Odbywanie zebrań członkowskich, poświęconych zadaniom statutowym.
2. Popularyzowanie w mediach idei oraz działalności SDW.
3. Prowadzenie biur pomocy przy oddziałach SDW.
4. Archiwizowanie dokumentów Stowarzyszenia dotyczących dzieci wojny.
5. Popularyzowanie działalności Stowarzyszenia wśród młodzieży m. in. poprzez
organizowanie Kół Przyjaciół SDW.
6. Wspieranie działalności wydawniczej i filmowej.

CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Par 17.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Par 18.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Par 19.
Członkiem zwyczajnym SDW może być osoba, która w 1939 roku nie przekroczyła 18 lat lub osoba
urodzona w czasie II Wojny Światowej do końca 1945 roku, a także członkowie rodzin tych osób w I
i II stopniu pokrewieństwa, jeżeli złożyły pisemną deklarację oraz zostały przyjęte przez Zarząd
Oddziału.

Par 20.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
3. Nosić odznakę organizacyjną.

Par 21.
Członek zwyczajny obowiązany jest:
1. Przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał i zarządzeń władz
Stowarzyszenia.
2. Brać czynny udział w realizowaniu celów Stowarzyszenia.
3. Uczestniczyć w zebraniach członkowskich.
4. Opłacać regularnie składki członkowskie.
5. Dbać o godność członka SDW

Par 22.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele
Stowarzyszenia, zobowiązująca się do opłacania zadeklarowanej składki lub świadczeń
rzeczowych.
2. Członków wspierających przyjmują: Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na podstawie
pisemnego zgłoszenia osoby wspomagającej działalność Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający — osoba prawna jest reprezentowana przez przedstawiciela i posiada
wszelkie prawa członka zwyczajnego oprócz prawa wyborczego.

Par 23.
1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia,
popularyzująca jego idee, wyróżniająca się pomocą niesioną pokoleniu Dzieci Wojny
w Polsce.
2. Godność członka honorowego wraz ze złotą Odznaką Honorową SDW nadaje Zarząd Główny
lub Prezydium Zarządu Głównego lub Zarządy Oddziałów — decyzja Zarządu Oddziału
wymaga potwierdzenia przez Prezydium Zarządu Głównego.
3. Członek Honorowy posiada prawa członka zwyczajnego.

Par 24.
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1. Śmierci członka.
2. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego do Oddziału.
3. Wydalenia z szeregów SDW przez Zarząd Oddziału z powodu nie przestrzegania Statutu lub
uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę SDW oraz utracenia praw publicznych,
obywatelskich praw honorowych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego
4. Od decyzji Zarządu Oddziału dotyczącej wydalenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie
do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
5. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Kongresu.
6. Decyzji własnej Kongresu.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ
Par 25.
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Kongres,
2) Zarząd Główny,
3) Prezydium Zarządu Głównego,
4) Główna Komisja Rewizyjna,
5) Główny Sąd Koleżeński.
2. W Kongresie uczestniczą delegaci z Oddziałów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny.
Delegatami powinni być wybierani przede wszystkim aktywni działacze, czynnie realizujący
statutowe cele Stowarzyszenia.
3. Szczegółowy tryb oraz zasady wyboru delegatów określa Regulamin Wyborczy uchwalony
przed każdym Kongresem przez Zarząd Główny.
4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały i Koła Terenowe. Koła Terenowe mogą
mieć różne nazwy np.: Koło Terenowe w…, Zarząd Powiatowy w…, Zarząd Miejsko-Gminny
w..., itp.
1) Do powołania Oddziału przez Prezydium Zarządu Głównego wymagany jest
wniosek co najmniej 10 osób, które złożyły deklarację wstąpienia do SDW i zostały
przyjęte przez Prezydium Zarządu Głównego lub były wcześniej członkami innego
istniejącego Oddziału Stowarzyszenia. Tworząc Oddział, Prezydium określa jego
zasięg terytorialny oraz siedzibę. Zasięg Oddziałów nie musi być zgodny
z podziałem administracyjnym Kraju.
2) Prezydium Zarządu Głównego powołuje Oddział uchwałą na podstawie protokołu
zebrania założycielskiego Oddziału wraz z listą obecności
5. Do powołania Koła przez Zarząd Oddziału potrzebna jest obecność co najmniej 5 członków
SDW przyjętych przez Zarząd Oddziału.
6. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału.
7. Władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła. Pracami Koła kieruje wybieralny Zarząd
Koła lub Prezes.
8. Nadzór nad działalnością Oddziałów i Kół sprawują: Prezydium Zarządu Głównego i Komisja
Rewizyjna właściwego Oddziału.

Par 26.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności określonej par. 30 Statutu
z zachowaniem regulaminu wyborczego.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków o ile
inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, a także mniejszej niż dopuszczalnej liczby członków organu skład osobowy tych
władz jest uzupełniany przez ten organ władzy, którego zmiana dotyczy. Liczba
dokooptowanych w ten sposób członków uzupełnianego organu nie może przekroczyć 1/3
liczby członków pochodzących z wyboru.

KONGRES
Par 27.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Kongres.

Par 28.
1. Kongres może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Kongres obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu Obrad.
3. Obradami Kongresu kieruje wybieralne Prezydium w składzie: Przewodniczący Kongresu,
jego Zastępca oraz ustępujący Prezes Stowarzyszenia.

Par 29.
1. Zwołującym Kongres jest Zarząd Główny:
1) w związku z upływem kadencji,
2) z własnej inicjatywy,
3) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby Zarządów Oddziałów lub 2/3 liczby
członków zwyczajnych — delegatów.
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Kongres w ciągu trzech miesięcy, od dnia
otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 3 lub 4.
3. Kongres obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Par 30.
Uchwały i wybory Kongresu oraz innych władz Stowarzyszenia zapadają przy obecności:
1. W pierwszym terminie: co najmniej polowy uprawnionych do głosowania delegatów.
2. W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 min. później niż pierwszy termin:
bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Par 31.
Do kompetencji Kongresu należy:
1. Uchwalanie Statutu, jego zmian oraz podejmowanie uchwał.
2. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
3. Wybór Prezesa Zarządu Głównego .
4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego.

5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego.
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał,
w przedmiocie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującym władzom.
7. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

ZARZĄD GŁÓWNY
Par 32.
Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Kongresami, kieruje
całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania organizacyjne odpowiada
przed Kongresem.

Par 33.
1. Zarząd Główny składa się z:
1) 9 do 11 członków wybieranych spośród delegatów lub zgromadzonych członków
SDW zaproszonych na Kongres, stanowiących Prezydium Zarządu Głównego,
2) wszystkich prezesów Zarządów Oddziałów SDW.
2. W przypadku powołania nowych Oddziałów w okresie między odbywanymi Kongresami,
wybrani w nich Prezesi stają się członkami Zarządu Głównego SDW.
3. Zarząd Główny podczas Kongresu spośród nowo wybranych członków Prezydium wybiera
członków funkcyjnych, w tym: pierwszego Wiceprezesa, 3 Wiceprezesów, Skarbnika
i Sekretarza.

Par 34.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1. Zwoływanie Kongresu.
2. Powoływanie zespołów problemowych przy Zarządzie Głównym.
3. Wykonywanie uchwał Kongresu.
4. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6. Zatwierdzanie uchwał i sprawozdań Prezydium Zarządu Głównego.
7. Podejmowanie uchwał, na wniosek Prezydium Zarządu Głównego o nabywaniu i zbywaniu
majątku Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie regulaminów przedkładanych przez Prezydium Zarządu Głównego.
9. Podejmowanie uchwał o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz
uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Zarządu Głównego oraz w sprawach odmowy
przyjęcia w poczet członków SDW.
11. Występowanie do Sądu Koleżeńskiego z wnioskami o wykluczenie członka zwyczajnego,
pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia, a działającego niezgodnie ze Statutem.

Par 35.
Posiedzenie zarządu Głównego zwołuje Prezydium, co najmniej dwa razy w roku.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Par 36.
1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego pracami Stowarzyszenia kieruje
Prezydium zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Prezydium.
2. Prezydium Zarządu Głównego SDW sprawuje najwyższą władzę wykonawczą i realizuje ją

w trybie uchwał.
3. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes. W razie jego krótkotrwałej nieobecności (wyjazd,
choroba, urlop) posiedzenia zwołuje Wiceprezes.
4. Prezydium składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swej działalności.
5. Uchwały Prezydium dotyczące działalności całego Stowarzyszenia wymagają zatwierdzenia
przez Zarząd Główny.

Par 37.
Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:
1. Zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego.
2. Uchwalanie rocznych programów pracy Stowarzyszenia.
3. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych —
oba wymagają zatwierdzenia Zarządu Głównego.
4. Powoływanie Oddziałów i koordynowanie ich pracą.
5. Zawieszanie w pracy Zarządów Oddziałów oraz ich uchwał w razie ich sprzeczności
z przepisami prawa postanowieniami Statutu lub uchwałami naczelnych władz
Stowarzyszenia.
6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i środkami finansowymi.
7. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych
organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji oraz na
imprezy zagraniczne.
8. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej
oraz naczelnymi władzami innych organizacji.
9. Przyjmowanie wniosków i podejmowanie uchwał o nadanie godności członka honorowego.
10. Nadawanie odznak honorowych i innych za zasługi wniesione na rzecz SDW lub integracji
pokolenia Dzieci Wojny.
11. Udzielanie niezbędnych pełnomocnictw Zarządom Oddziałów lub ich funkcyjnym członkom,
a także powoływanie pełnomocników Zarządu Głównego i jego Prezydium.
12. Uchwalanie Regulaminu działania Prezydium Zarządu Głównego określającego wewnętrzny
podział pracy wśród członków Prezydium.

Par 38.
Posiedzenia Prezydium zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w kwartale.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Par 39.
Główna Komisja Rewizyjna jest przez Kongres wybieraną spośród delegatów lub zgromadzonych
członków SDW zaproszonych na Kongres władzą Stowarzyszenia do sprawowania kontroli
i nadzoru nad działalnością organów Stowarzyszenia.

Par 40.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu
wybierają ze swego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Par 41.
Do zakresu uprawnień i działań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu Stowarzyszenia,
2. Nadzorowanie Komisji Rewizyjnych niższego szczebla,
3. Zwoływanie Kongresu, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w trybach ustalonych
w Statucie,
4. Żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków
i zaleceń wynikających z kontroli: posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno
odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku(żądania),
5. Uchwalanie własnego Regulaminu Działania oraz Wzorcowego Regulaminu Komisji
Rewizyjnych Oddziałów,
6. Składanie Kongresowi sprawozdań z własnej działalności oraz wniosku w sprawie udzielenia
lub odmowy udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia,
7. Główna Komisja Rewizyjna, od władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli, ma prawo żądać
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Par 42.
1. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
Par 43.
1. Główny Sąd Koleżeński jest wybieraną przez Kongres, spośród delegatów lub innych
członków, władzą Stowarzyszenia i powołaną do:
1) Rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Główny, Prezydium Zarządu
Głównego lub Główną Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje
we władzach Stowarzyszenia,
2) Uchwalania Regulaminu określającego tryb i zasady działania Sądów w
Stowarzyszeniu,
3) Sprawowania nadzoru nad Sądami Koleżeńskimi Oddziałów, wybieranymi na Walnych
Zebraniach spośród członków Oddziałów,
4) Rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów.
5)
2. Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) Upomnienia,
2) Nagany,
3) Zawieszenia w prawach członka od 3 do 12
miesięcy,
4) Wykluczenia ze Stowarzyszenia.
3. Rozpatrywanie zarzutów oraz orzeczenie kary winno odbyć się w obecności obwinionego.
4. Od wymierzonych kar przysługuje Prawo Odwołania do Kongresu lub właściwego sądu
powszechnego w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia otrzymania

kary. Wykonanie kary wstrzymuje się do czasu jej uprawomocnienia po wyczerpaniu trybu
odwoławczego.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Par 44.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest władzą Oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne, nadzwyczajne lub sprawozdawcze.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału odbywa się co najmniej raz w roku.

Par 45.
Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Uchwalanie programu działania Oddziału.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie lub odmowa
udzielania absolutorium ustępującym władzom, a także uchwalanie rocznego planu pracy
i budżetu na najbliższy rok.
3. Wybór Prezesa i członków Zarządu Oddziału oraz członków (odpowiednio): Komisji
Rewizyjnych i Sądów Koleżeńskich.
4. Wybór delegatów na Kongres.

Par 46.
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni i honorowi.
2. Z głosem doradczym Członkowie wspierający i członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia
oraz zaproszeni goście.

Par 47.
Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego
miejscu, proponowanym porządku obrad oraz terminie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną
datą.

Par 48.
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) Z inicjatywy własnej,
2) Na żądanie Zarządu Głównego lub jego Prezydium,
3) Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) Na pisemny wniosek co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków
zwyczajnych
2. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału
w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania przez organy do tego uprawnione.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków w terminie
określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna
Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

ZARZĄD ODDZIAŁU
Par 49.
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania zgodnie
z wytycznymi i uchwałami Kongresu, władz nadrzędnych i władz Oddziału.

Par 50.
1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz czterech do sześciu członków. Na swym pierwszym
posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: Prezesa, dwóch Wiceprezesów,
Sekretarza i Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 3
miesiące.
3. Do zbadania spraw problemów organizacyjnych, ekonomicznych realizacji zadań bieżących
oraz opracowania materiałów, Zarząd Oddziału może powołać zespoły pomocnicze,
określając ich skład oraz zadania.
4. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje Prezes, lub w razie jego nieobecności jeden
z Wiceprezesów, lub członek Zarządu.
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Oddziału, funkcję tą
obejmuje jeden z Wiceprezesów wyznaczony przez Zarząd Oddziału.

Par 51.
Do zakresu kompetencji i działania Zarządu Oddziału należy:
1. Wykonywanie uchwał Kongresu Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania
Członków Oddziału.
2. Określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału.
3. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw.
5. Organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny lub jego Prezydium.
6. Zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień władz
nadrzędnych.
7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia
zasad określonych w Statucie.
8. Uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału, z powiadomieniem Zarządu Głównego lub
jego Prezydium.
9. Współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału.
10. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału.
11. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

Par 52.
Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa Regulamin przyjęty przez te
Zarządy w uzgodnieniu z Prezydium Zarządu Głównego.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
Par 53.
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą, wybraną przez Walne Zebranie Członków Oddziału,
do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Oddziału.

Par 54.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków którzy na swoim pierwszym posiedzeniu
wybierają ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

Par 55.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. Kontrola realizacji uchwał władz nadrzędnych i przyjętych zadań statutowych oraz
programów.
2. Kontrola działalności finansowej Zarządu Oddziału oraz celowości wydatków,
ich prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał władz
nadrzędnych.
3. Zgłaszanie Zarządowi Głównemu lub jego Prezydium ewentualnych wniosków o uchylenie
uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, Statutu lub uchwałami
władz nadrzędnych.
4. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz
wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Oddziału.

Par 56.
Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu
Oddziału co najmniej raz w roku.

Par 57.
1. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo
udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

Par 58.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.

Par 59.
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa Regulamin uchwalony
przez te Komisje, na podstawie wzorcowego Regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję
Rewizyjną.

SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU
Par 60.
1. Sąd Koleżeński Oddziału jest władzą powołaną do:
1) Rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków
postanowień Statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
2) Rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński Oddziału w przypadkach określonych w pkt. 1 orzeka na wniosek:
1) Zarządu Oddziału,
2) Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) Zainteresowanego członka w sprawach osobistych lub organizacyjnych.

Par 61.
1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z wybieranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału
trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona:
Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
2. Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie może pełnić innych funkcji we władzach Oddziału
SDW.

Par 62.
1. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w pełnym składzie.
2. Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd
Koleżeński.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu
Koleżeńskiego — w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
Par 63.
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Par 64.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) Opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) Dochody z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
3) Dotacje,
4) Darowizny , zapisy i spadki,
5) Wpływy z działalności statutowej,
6) Dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne z tytułu składek członkowskich, wpisowego, odpłatności za legitymacje,
dobrowolne wpłaty, odpłatności członków za udział w imprezach i inne wpływy — muszą być
wpłacane do kasy Oddziału i udokumentowane w raportach kasowych.
3. Każdy Oddział w Regulaminie ustala wysokość pogotowia kasowego, uwzględniając środki
zabezpieczenia i przechowywania.
4. Środki przekraczające pogotowie kasowe winny być wpłacane na rachunek bankowy.
5. Środki określone w pkt. 1 ust. 3, 4, 6 powinny być wpłacane na rachunek bankowy.
W przypadku małych wartości mogą być wpłacane do kasy.
6. Do wypłaty środków pieniężnych z konta lub kasy niezbędne są dwa podpisy osób
upoważnionych przez Prezydium Zarządu Głównego lub Zarządy Oddziałów.
7. Zarządy Oddziałów mają samodzielność określoną Statutem lub pełnomocnictwami
Prezydium Zarządu Głównego. Za skutki tej działalności Zarząd Główny SDW i jego
Prezydium nie ponoszą odpowiedzialności.
8. Oddziały zobowiązane są do odprowadzenia 10 % od sumy zebranych składek członkowskich
na rzecz Prezydium Zarządu Głównego.

9. Do przyjmowania nowych członków zwyczajnych, przyjmowania od nich deklaracji,
wpisowego, opłaty za druk legitymacji oraz składek członkowskich upoważnione są Zarządy
Oddziałów.
10. Zarządy Oddziałów ustalają wysokość wpisowego oraz opłaty za legitymacje. Środki te
pozostają w Oddziałach.
11. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala się w kwocie 2 zł dla wszystkich
Oddziałów SDW w Polsce. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Oddziału może na
wniosek zainteresowanego obniżyć składkę lub zwolnić członka z płacenia składki.
12. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad obowiązującego prawa.
Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony może być tylko na działalność statutową.

Par 65.
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy członków Prezydium Zarządu
Głównego lub osób przez nich upoważnionych.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Par 66.
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Kongres wymaga większości 2/3 delegatów obecnych na Kongresie, uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem obrad Kongresu wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku
obrad Kongresu.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Kongres określa sposób
przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza
likwidatora lub likwidatorów.
4. Do interpretacji Statutu upoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego.

Par 67.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w Życie po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

