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Rozdzia  I 
NAZWA I UMIEJSCOWIENIE ORGANIZACJI 

Artyku  1.1 
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY 

1.1.1 Nazwa organizacji brzmi: 
– w j zyku polskim: STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY; 
– w j zyku angielskim: THE POLISH-CANADIAN ASSOCIATION OF CALGARY. 

 
1.1.2 Poprzednikami Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary by o Polskie 
Towarzystwo w Calgary „Polonia”, za o one 15-go listopada 1931 roku, nast pnie Klub Polski 
oraz Zwi zek Polaków w Calgary (Polish Alliance), który wyst pi  o rejestracj  organizacji w 
ramach The Societies Act 1924, 15-go lipca 1946 roku. 

1.1.3 Z dniem 28 maja 1971 roku, na mocy Province of Alberta Societies Act, rozdzia  347, 
uprzednia nazwa „Zwi zek Polaków w Calgary” zosta a zamieniona na „Stowarzyszenie Polsko-
Kanadyjskie w Calgary”. 

1.1.4 Definicje terminów i skrótów: 

Cz onkowie cz onkowie Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary 
Cz onek pe noprawny cz onek posiadaj cy co najmniej czynne prawo wyborcze, lecz w 

kontekscie kandydowania do w adz posiada on równie  bierne 
prawo wyborcze 

Dom Polski Polsko-Kanadyjskie Centrum Kulturalne w Calgary 
Komisja struktura w adzy Stowarzyszenia inna ni  Zarz d 
Prezes Prezes Zarz du Stowarzyszenia 
Przewodnicz cy zebrania – osoba prowadz ca zebranie; komisji –  osoba 

reprezentuj ca komisj  
Rada Dyrektorow Centre Board of Directors, w skrócie CBD 
Statut niniejszy statut Stowarzyszenia 
Stowarzyszenie Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary 
W adze struktury w adzy Stowarzyszenia 
Zarz d Zarz d Stowarzyszenia 
Czynne prawo wyborcze  prawo udzia u w g osowaniach w czasie zebra  cz onkowskich 
Bierne prawo wyborcze prawo bycia wybieranym do w adz Stowarzyszenia 

 
1.1.5 Siedzib  Stowarzyszenia jest Polsko-Kanadyjskie Centrum Kulturalne mieszcz ce si  w 
Calgary, Alberta przy 3015 - 15 Street NE. 

1.1.6 Na mocy porozumienia z w adzami miasta Calgary z dnia 1-go sierpnia 1980 roku 
Stowarzyszenie uzyska o prawo w asno ci do terenu zajmowanego przez Dom Polski, co zosta o 
zapisane w aktach hipotecznych. 

1.1.7 Do 21 grudnia 2006 roku Stowarzyszenie by o wy cznym w a cicielem Domu 
Polskiego. 
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1.1.8 Od dnia 21 grudnia 2006 roku, na mocy „Umowy Wspó w asno ci” zawartej mi dzy 
Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów, Ko o Nr 18 w Calgary, a Stowarzyszeniem Polsko-
Kanadyjskim – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Ko o Nr 18 w Calgary, sta o si  
wspó w a cicielem Domu Polskiego. 

1.1.9 Powy sza „Umowa Wspó w asno ci” stanowi integraln  cz  niniejszego Statutu. 
Dotyczy to szczególnie przepisów Statutu odno nie zmian prawnych w asno ci Domu Polskiego. 

1.1.10 Zgodnie z powy sz  Umow , Domem Polskim zarz dza powo ana przez obydwie 
organizacje Rada Dyrektorów (Centre Board of Directors, w skrócie CBD), sk adaj ca si  z 
czterech przedstawicieli z obydwu organizacji. 

1.1.11 Stowarzyszenie reprezentuje w Radzie: Prezes, I-szy Wiceprezes oraz dwie dodatkowe 
osoby wybierane przez Zarz d b d ce cz onkami Stowarzyszenia i posiadaj ce bierne prawo 
wyborcze. 

1.1.12 W wypadku nieporozumienia pomi dzy polsk  i angielsk  wersj  Statutu wersja 
angielska jest decyduj ca.
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Rozdzia  II 
CZ ONKOSTWO W STOWARZYSZENIU 

Artyku  2.1 
PRZYNALE NO  DO STOWARZYSZENIA 

2.1.1 Cz onkowie dziel  si  na zwyczajnych i honorowych. 

2.1.2 Cz onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo e by  ka dy, kto uko czy  18 lat, jest 
pochodzenia polskiego, posiada obywatelstwo polskie lub kanadyjskie, przebywa na sta e w 
Kanadzie, ma nieposzlakowan  opini  oraz akceptuje Statut Stowarzyszenia. 

2.1.3 Osoba wst puj ca do Stowarzyszenia winna wype ni  i podpisa  deklaracj  
cz onkowsk . 

2.1.4 Zarz d na swoim najbli szym zebraniu rozpatruje deklaracje i podejmuje decyzje o 
przyj ciu kandydatów na nowych cz onków. 

2.1.5 W przypadku w tpliwo ci powsta ych co do nowego kandydata Zarz d po wys uchaniu 
kandydata decyduje o jego przyj ciu. 

2.1.6 Osoba, która spe ni a wymagania okre lone w punktach 2.1.2 i 2.1.3 niniejszego artyku u 
i której deklaracja cz onkowska zosta a zaakceptowana przez Zarz d i podpisana przez Prezesa, 
zostaje oficjalnie przyj ta do organizacji jako cz onek zwyczajny. 

2.1.7 Data podpisania przez Prezesa deklaracji cz onkowskiej jest jednocze nie dat  przyj cia 
nowego cz onka do Stowarzyszenia. 

2.1.8 Lista nowych cz onków jest og oszona na najbli szym Zebraniu Miesi cznym. Zaleca 
si , aby nowo przyj ci cz onkowie byli obecni na tym zebraniu i przedstawili si  obecnym 
cz onkom. 

2.1.9 Je eli osoba z listy nowych cz onków jest nieobecna, jej prezentacja jest od o ona do 
nast pnego zebrania cz onkowskiego. 

2.1.10 Nowo przyj ci cz onkowie maj  obowi zek zap acenia sk adki cz onkowskiej w ci gu 
najbli szych trzech miesi cy. Sk adka ta jest zwi zana z rokiem kalendarzowym. 

2.1.11 Cz onkostwo w Stowarzyszeniu mo e usta , je eli cz onek sam zrezygnuje, kieruj c do 
Zarz du list deklaruj cy jego rezygnacje, albo zostanie usuni ty moc  tego Statutu. 

2.1.12 Tytu  cz onka honorowego nadaje si  osobie wyj tkowo zas u onej dla Stowarzyszenia 
lub rodowiska polonijnego (niekoniecznie cz onka Stowarzyszenia). Z wnioskiem o nadanie  
tytu u mo e wyst pi  Zarz d albo specjalnie powo ana do tego komisja. Zebranie Walne 
zatwierdza wniosek drog  g osowania. 

2.1.13 Cz onek Honorowy jest zwolniony z p acenia sk adek cz onkowskich na rzecz 
Stowarzyszenia. B dzie on tak e posiada  specjaln  legitymacj  potwierdzaj c  jego status. 
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2.1.14 Cz onek Honorowy ma zarówno czynne jak i bierne prawo wyborcze. 

Artyku  2.2 
PRAWA I OBOWI ZKI CZ ONKA STOWARZYSZENIA 

2.2.1 Do obowi zków cz onka nale y: znajomo  Statutu i przestrzeganie jego zasad, 
op acanie w terminie sk adek cz onkowskich, uczestniczenie w zebraniach Stowarzyszenia, 
branie aktywnego udzia u w pracach spo ecznych i imprezach organizowanych przez 
Stowarzyszenie. 

2.2.2 Cz onek b dzie wykonywa  wszelkie prace na rzecz Stowarzyszenia bezp atnie i b dzie 
troszczy  si  o mienie spo eczne Stowarzyszenia i Domu Polskiego. 

2.2.3 Cz onkowi przys uguje prawo zwrotu poniesionych kosztów na rzecz Stowarzyszenia po 
uprzednim uzgodnieniu tych wydatków z Zarz dem Stowarzyszenia. 

2.2.4 Cz onek Stowarzyszenia b dzie strzeg  dobrego imienia Stowarzyszenia jak i jego 
cz onków. 

2.2.5 Cz onek zwyczajny maj cy op acone na bie co sk adki cz onkowskie i niezawieszony w 
prawach cz onka Stowarzyszenia ma czynne prawo wyborcze po trzech miesi cach 
przynale no ci do Stowarzyszenia oraz bierne prawo wyborcze po sze ciu miesi cach 
przynale no ci do Stowarzyszenia.  

2.2.6 Cz onkowie mog  jednocze nie pe ni  tylko jedn  funkcj  we w adzach Stowarzyszenia. 

2.2.7 Cz onkowie zatrudnieni odp atnie w Domu Polskim, b d  wynajmuj cy pomieszczenie w 
budynku Domu Polskiego na w asne cele u ytkowe lub b d cy w bezpo rednim lub po rednim 
stosunku komercyjnym z Domem Polskim lub Stowarzyszeniem, nie mog  pe ni  adnych 
funkcji we w adzach Stowarzyszenia. 

2.2.8 Cz onek zwyczajny b dzie automatycznie zawieszony w prawach cz onkowskich 
Stowarzyszenia, je li po up ywie trzech miesi cy jego sk adka roczna nie b dzie zap acona. 
Je eli w ci gu nast pnych trzech miesi cy sk adka nadal nie zostanie uregulowana, osoba ta 
zostanie skre lona automatycznie z listy cz onkowskiej, na mocy tego przepisu. 

2.2.9 Osoba skre lona z powy szego powodu z listy cz onkowskiej mo e ponownie ubiega  si  
o cz onkostwo w Stowarzyszeniu na zasadach nowego kandydata. 

2.2.10 Cz onkom s u y prawo odwo ania si  do S du Kole e skiego w razie doznania obrazy 
osobistej ze strony innych cz onków. 

2.2.11 W przypadku naruszenia praw statutowych przez w adze Stowarzyszenia, gdy cz onek 
jest dotkni ty tym osobi cie, mo e on odwo a  si  do S du Kole e skiego. W przypadku 
kwestionowania ogólnych rozporz dze  w adz, które jego zdaniem ami  statut, cz onek mo e 
z o y  skarg  do Zarz du lub Komisji Doradczej. 
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2.2.12 Cz onkowie maj  prawo na zebraniach Stowarzyszenia zasi ga  informacji o decyzjach 
Zarz du i innych komisji Stowarzyszenia. Cz onkowie maj  równie  prawo wgl du do 
dokumentów Stowarzyszenia. W tym wypadku musz  z o y  pisemn  pro b  z uzasadnieniem 
do Zarz du. Zarz d mo e nie uwzgl dni  tej pro by, lecz musi to uzasadni  na pi mie. 

2.2.13 Cz onkowie mog  by  wyró nieni przez Zarz d Stowarzyszenia za swoj  prac  dla dobra 
Stowarzyszenia lub na rzecz rodowiska polonijnego: s owami uznania w li cie gratulacyjnym 
lub umieszczeniem podzi kowania w polonijnych rodkach masowego przekazu. 

2.2.14 Podstaw  do zawieszenia w prawach lub usuni cia cz onka ze Stowarzyszenia, zarówno 
zwyczajnego jak i honorowego, mo e by  jeden lub wi cej z nast puj cych powodów: 

a) Publiczne oczernianie w adz Stowarzyszenia lub jego cz onków. 
b) Publiczne nieuznawanie decyzji Stowarzyszenia podj tych zgodnie ze Statutem. 
c) Przyw aszczenie sobie, przekazanie osobie trzeciej lub celowe zagubienie pieni dzy, 

dokumentów lub innych przedmiotów nale cych do Stowarzyszenia. 
d) Uporczywe zak ócanie przebiegu zebra  Stowarzyszenia pomimo upomnie  i inne formy 

niegodnego zachowania podczas zebra  Stowarzyszenia. 
e) Gdy s d kanadyjski udowodni  win  w powa nej sprawie s dowej prawomocnym 

wyrokiem. 
 

„Publiczne”, w powy szych punktach a i b, oznacza wyst pienie wobec w adz kanadyjskich 
lub polskich, w mediach, na stronach internetowych lub na forum organizacji polonijnych lub 
kanadyjskich. Podpisanie si  na pismach czy korespondencji podlegaj cych pod punkty a i b 
równie  stanowi pope nienie czynów wyra onych w tych e punktach. Jednak e, wyst pienia 
krytykuj ce dzia alno  Zarz du lub innych w adz na forum Stowarzyszenia nie stanowi  
naruszenia punktów a i b, pod warunkiem e wyst pienia te s  oficjalnie poddane pod 
dyskusj  na zebraniach Stowarzyszenia lub z o one na pi mie w adzom Stowarzyszenia. 

 
2.2.15 Zawieszenie w prawach cz onka lub usuni cie ze Stowarzyszenia mo e nast pi  tylko w 
wyniku decyzji Walnego Zebrania w g osowaniu tajnym. 

2.2.16 Tylko Zarz d mo e wnioskowa  zawieszenie lub wyrzucenie dyscyplinarne cz onka 
Stowarzyszenia na Zebraniu Walnym. S d Kole e ski mo e postawi  taki wniosek tylko do 
Zarz du w celu dalszego rozpatrzenia sprawy i podj cia decyzji. 

2.2.17 Decyzja Zarz du o zamiarze poddania wniosku o zawieszenie lub wyrzucenie 
dyscyplinarne cz onka pod g osowanie na Zebraniu Walnym musi by  og oszona przez Zarz d 
na Zebraniu Miesi cznym przed Zebraniem Walnym maj cym g osowa  nad wnioskiem. 

2.2.18 Oskar ony cz onek ma prawo do obrony w czasie rozpatrywania jego sprawy o 
zawieszenie lub wyrzucenie przez Zarz d. Mo e on wybra  spo ród cz onków Stowarzyszenia 
reprezentanta do pomocy w swojej obronie. 

2.2.19 Decyzja Zebrania Walnego o zawieszeniu lub usuni ciu cz onka ze Stowarzyszenia jest 
ostateczna i nie podlega odwo aniu. 
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2.2.20 Usuni ty cz onek ma prawo do ponownego ubiegania si  o cz onkostwo w 
Stowarzyszeniu po up ywie sze ciu lat. 

2.2.21 Uprzednio usuni ty cz onek mo e ubiega  si  o ponowne przyj cie do Stowarzyszenia na 
zasadach nowego kandydata. 

2.2.22 Zarz d rozwa y ponowne przyj cie tej osoby i, je eli jest za jej przyj ciem, poda swój 
wniosek do przeg osowania na Zebraniu Walnym. Ponowne przyj cie jest mo liwe tylko po 
pozytywnej decyzji Zebrania Walnego w g osowaniu tajnym. 

2.2.23 Taki sam tryb post powania o zawieszeniu lub usuni ciu, jak opisany powy ej, 
obowi zuje wobec cz onka w adz Stowarzyszenia. 

2.2.24 Ustanie cz onkostwa w Stowarzyszeniu nie daje prawa do zwrotu zap aconych sk adek. 
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Rozdzia  III 
ZEBRANIA CZ ONKOWSKIE 

Artyku  3.1 
ZEBRANIA CZ ONKOWSKIE OGÓLNIE 

3.1.1 Zebrania cz onkowskie s  podstawow  form  uczestnictwa cz onków w yciu 
Stowarzyszenia. S u  one do podejmowania decyzji potrzebnych do dalszej dzia alno ci 
Stowarzyszenia. Daj  one mo liwo  wymiany informacji i pogl dów, a tak e maj  wp yw na 
dzia anie Zarz du i Rady Dyrektorów. 

3.1.2 Ze wzgl du na znaczenie, charakter i tryb powo ywania s  trzy typy zebra  
cz onkowskich: 

a) Zebrania Miesi czne, które mog  by  zwyk e lub nominacyjne; 
b) Zebrania Walne, które mog  by  sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze; 
c) Zebrania Nadzwyczajne, które s  powo ywane w celu pilnego rozpatrzenia wa nych 

spraw Stowarzyszenia i maj  uprawnienia Zebrania Walnego. 
 
3.1.3 Wszystkie zebrania Stowarzyszenia s  prowadzone w j zyku polskim i protokó owane 
przez Sekretarza rownie  w j zyku polskim. 

3.1.4 W czasie zebra  cz onkowskich jest dopuszczalne u ywanie przez Sekretarza urz dze  
elektronicznych do zapisu przebiegu zebrania. 

3.1.5 Inne osoby mog  to czyni  jedynie po uprzednim otrzymaniu pozwolenia od osoby 
prowadz cej zebranie. 

3.1.6 Wszystkie zebrania Stowarzyszenia zwo uje Prezes Zarz du w uzgodnieniu z Zarz dem. 

3.1.7 Cz onkowie powinni by  powiadomieni o zebraniu przy u yciu polonijnych rodków 
medialnych na dwa tygodnie przed Zebraniem Miesi cznym i na cztery tygodnie przed 
zebraniem Walnym lub Nadzwyczajnym. 

3.1.8 Zawiadomienie o zebraniu musi zawiera : miejsce zebrania, dat  i godzin  rozpocz cia, a 
w przypadku Zebrania Nadzwyczajnego – cel zebrania. 

3.1.9 Do rozpocz cia zebrania wymagane jest kworum, procentowa obecno  wszystkich 
pe noprawnych cz onków. W wypadku Zebrania Miesi cznego kworum stanowi 20%, a 
Walnego i Nadzwyczajnego – 50%. 

3.1.10 W przypadku braku pe nego kworum, rozpoczecie Zebrania Miesi cznego odracza si  o 
15 minut, a Zebrania Walnego i Nadzwyczajnego o 30 minut. Po up ywie tego czasu 
wystarczaj cym kworum do rozpocz cia Zebrania Miesi cznego jest 5%, a Zebrania Walnego 
lub Nadzwyczajnego jest 33%. 

3.1.11 Niespe nienie powy szych warunków kworum prowadzi do prze o enia zebrania na inny 
termin. 
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3.1.12 Zebrania nie maj  uprawnie  do dzia ania niezgodnie z obowi zuj cym statutem 
Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego. 

3.1.13 Zebrania s  prowadzone przez przewodnicz cego zebrania. Normalnie przewodnicz cym  
zebrania jest Prezes Zarz du, lecz mo e nim by  równie  inna osoba okre lona w Statucie. 

3.1.14 Cz onkowie mog  zabra  g os po uzyskaniu zgody przewodnicz cego zebrania. 

3.1.15 Zgoda ta mo e by  odwo ana przez przewodnicz cego zebrania, jednak e cz onek 
wypowiadaj cy si  ma prawo odwo a  si  do zebrania od decyzji wstrzymuj cej jego 
wypowied . 

3.1.16 Na zebraniach decyzje s  podejmowane poprzez g osowanie. Je eli Statut nie mówi 
inaczej, obowi zuje zasada zwyk ej wi kszo ci g osów. 

3.1.17 Wniosek poddany pod g osowanie powinien by  tak sformu owany, eby wi kszo  
g osów oznacza a wykonalno  tego wniosku, a nie jego zaniechanie. 

3.1.18 G osowanie na zebraniach jest jawne, z wyj tkiem gdzie Statut przewiduje g osowanie 
tajne. 

3.1.19 Jednak e, na danie co najmniej pi ciu g osuj cych cz onków, przewodnicz cy zebrania 
zarz dza g osowanie pomocnicze decyduj ce o sposobie g osowania g ównego. 

3.1.20 Na wszystkich zebraniach Stowarzyszenia tylko obecni i pe noprawni cz onkowie mog  
g osowa . Ka dy cz onek ma tylko jeden g os. 

3.1.21 Na ka dym zebraniu protokó  z poprzedniego zebrania musi by  odczytany, po czym 
obecni na zebraniu mog  wnosi  poprawki. Nast pnie odbywa si  g osowanie nad przyj ciem 
protoko u wraz z uwzgl dnionymi poprawkami. 

3.1.22 Wnoszenie poprawek oraz zatwierdzenie protoko u mo e mie  miejsce tylko na zebraniu 
nie mniejszej wagi ni  zebranie, którego protokó  dotyczy. 

Artyku  3.2 
 ZEBRANIE MIESI CZNE 

3.2.1 Zebrania Miesi czne powinny odbywa  si  minimum siedem razy w roku z wyj tkiem 
okresu letniego (lipiec, sierpie ). 

3.2.2 Zebranie Miesi czne nie musi si  odby  w miesi cu, w którym ma miejsce Zebranie 
Walne lub Nadzwyczajne. 

3.2.3 Na Zebraniach Miesi cznych podejmowane decyzje nie mog  dotyczy  spraw le cych 
w kompetencji Zebrania Walnego. 

3.2.4 Celem Zebrania Miesi cznego jest 
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a) poinformowanie cz onków o pracy w adz, stanu finansowego, dzia alno ci Domu 
Polskiego, CBD i Kierownika Domu Polskiego; 

b) pomoc Zarz dowi w podejmowaniu decyzji. 
 
3.2.5 Na Zebraniach Miesi cznych, wniosek poddany uprzednio g osowaniu nie mo e by  
ponownie dyskutowany i g osowany w ci gu najbli szych sze ciu miesi cy. 

3.2.6 Zebranie Nominacyjne (które formalnie jest Zebraniem Miesi cznym) odbywa si  
przynajmniej na miesi c przed Zebraniem Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym. 

3.2.7 Jego celem, poza normalnymi sprawami omawianymi jak na wszystkich miesi cznych 
zebraniach, jest przedstawienie przez Komisj  Nominacyjno-Wyborcz  listy kandydatów do 
przysz ych w adz Stowarzyszenia oraz uzupe nienie tej listy kandydatami zg oszonymi przez 
cz onków w czasie tego zebrania. 

Artyku  3.3 
ZEBRANIE WALNE 

3.3.1 Zebranie Walne jest najwy sz  w adz  decyzyjn  Stowarzyszenia i mo e podejmowa  
decyzje w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia i jego cz onków, jak rownie  decyzje 
finansowe przekraczaj ce uprawnienia Zarz du i Zebrania Miesi cznego oraz zmian w Statucie 
Stowarzyszenia. 

3.3.2 W roku, w którym nie ma wyborów, ma miejsce Zebranie Walne Sprawozdawcze w celu 
uzyskania sprawozdania z dzia alno ci Stowarzyszenia i jego w adz za poprzedni rok. 

3.3.3 Na zebraniu tym Prezes, Skarbnik i Komisja Rewizyjna sk adaj  sprawozdania ze swojej 
dzia alno ci za ostatni rok. 

3.3.4 W roku wyborczym zwo uje si  Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze, które 
oprócz powy ej przedstawionych funkcji Zebrania Walnego Sprawozdawczego dokonuje 
wyboru nowych w adz Stowarzyszenia. 

3.3.5 Zebrania Walne Sprawozdawcze i Sprawozdawczo-Wyborcze powinny odby  si  przed 
ko cem kwietnia danego roku. 

Artyku  3.4 
ZEBRANIE NADZWYCZAJNE 

3.4.1 Zebranie Nadzwyczajne jest zwo ywane w celu podj cia istotnych decyzji w sprawach 
statutowo le cych w kompetencji Zebrania Walnego w okresie mi dzy regularnymi Zebraniami 
Walnymi. 

3.4.2 Zebranie to zwo uje Zarz d z w asnej inicjatywy lub na wniosek cz onków w formie 
petycji na pi mie do Zarz du podaj cej powód wymaganego zebrania, podpisanej przez co 
najmniej 1/3 pe noprawnych cz onków. 

3.4.3 Petycja ta musi by  przes ana do Zarz du na adres Stowarzyszenia listem poleconym. 
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3.4.4 Podpisuj cy petycj  cz onkowie musz  poda  swoje imi  i nazwisko, adres zamieszkania, 
numer telefonu oraz z o y  w asnor czny podpis. 

3.4.5 Zarz d mo e odmówi  zwo ania Zebrania Nadzwyczajnego, gdy podany powód jest 
bezzasadny. Uzasadnienie tego podane jest na najbli szym zebraniu Stowarzyszenia. 

3.4.6 Zarz d decyduje o terminie zwo ania Zebrania Nadzwyczajnego i zawiadamia cz onków 
w ten sam sposób jak w wypadku Zebrania Walnego. Aczkolwiek, wymagany czterotygodniowy 
okres powiadamiaj cy mo e by  skrócony, je eli sprawa jest pilna do za atwienia. 
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Rozdzia  IV 
ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA 

Artyku  4.1 
W ADZE STOWARZYSZENIA 

4.1.1 W sk ad w adz Stowarzyszenia wchodz  nast puj ce sta e struktury: 

a) Zarz d; 
b) Komisja Doradcza; 
c) Komisja Rewizyjna; 
d) S d Kole e ski; 
e) Poczet Sztandarowy. 

 
4.1.2 Oprócz powy szych struktur sta ych istniej  komisje tymczasowe wymienione przez 
Statut. W razie potrzeby Zarz d mo e te  powo a  tymczasowe komisje do wykonania 
okre lonych zada . 

4.1.3 Ka da z wy ej wymienionych struktur w adzy, oprócz Zarz du, na pierwszym swoim 
zebraniu po wyborach wybiera spo ród swoich cz onków swojego przewodnicz cego. 

4.1.4 W przypadku rezygnacji lub dyscyplinarnego zwolnienia cz onka Zarz du, stosuje si  
nast puj ce procedury (iteracyjnie): 

a) W przypadku Prezesa: I-szy Wiceprezes automatycznie zostaje Prezesem. 
b) W przypadku I-szego Wiceprezesa: II-gi Wiceprezes automatycznie zostaje I-szym 

Wiceprezesem. 
c) W przypadku II-giego Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika, Zarz d zadecyduje o 

zast pieniu tej osoby przez jednego ze Zwyk ych Cz onkow Zarz du. 
d) W przypadku Zwyk ego Cz onka Zarz du, lub jego „przesuni cia” jak wy ej, stanowisko 

pozostaje nieobsadzone do ko ca kadencji lub do wyborów uzupe niaj cych. 
 
4.1.5 W przypadku rezygnacji lub dyscyplinarnego zwolnienia cz onka pozosta ych w adz (tzn. 
wszystkich struktur oprócz Zarz du), Zarz d zadecyduje o zast pieniu tej osoby przez cz onka 
Stowarzyszenia nie pe ni cego obecnie adnych funcji we w adzach, przy poparciu Zebrania 
Miesi cznego. Zast pstwo to trwa do ko ca kadencji. 

4.1.6 Ci sami cz onkowie nie mog  by  we w adzach na tym samym stanowisku d u ej ni  
dwie kolejne kadencje. Mog  oni ponownie kandydowa  do w adz na uprzednio zajmowane 
stanowisko po up ywie dwóch lat. 

4.1.7 Je eli cz onek w adzy Stowarzyszenia zaniedbuje si  w swoich obowi zkach, wykazuje 
niekompetencj  lub dopuszcza si  ra cych przekrocze  uprawnie , mo e by  usuni ty ze 
sprawowanej funkcji. 

4.1.8 Usuni cie cz onka w adzy Stowarzyszenia ze sprawowanej funkcji mo e nast pi  tylko w 
wyniku decyzji Walnego Zebrania w g osowaniu tajnym. 
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4.1.9 Tylko Zarz d i Komisja Doradcza, dzia aj c wspólnie, mog  wnioskowa  o usuni cie 
cz onka w adzy ze sprawowanej funkcji na Zebraniu Walnym. Pozosta e struktury w adzy oraz 
cz onkowie mog  tylko zg asza  swoje zastrze enia odno nie dzia alno ci w adz lub ich 
cz onków do Zarz du lub Komisji Doradczej w celu rozpatrzenia sprawy i podj cia decyzji. 

4.1.10 Decyzja Zarz du i Komisji Doradczej o zamiarze poddania wniosku o usuni cie cz onka 
w adzy ze sprawowanej funkcji pod g osowanie na Zebraniu Walnym musi by  og oszona przez 
Zarz d na Zebraniu Miesi cznym przed Zebraniem Walnym maj cym g osowa  nad wnioskiem. 

4.1.11 Cz onkowie w adz Stowarzyszenia musz  by  ubezpieczeni przez Stowarzyszenie od 
odpwiedzialno ci cywilnej. 

4.1.12 Po zako czeniu kadencji, w ci gu siedmiu dni, ka dy cz onek w adzy sk ada posiadan  
przez siebie dokumentacj  Stowarzyszenia do archiwum Stowarzyszenia. 

Artyku  4.2 
ZARZ D STOWARZYSZENIA 

4.2.1 Zarz d jest naczeln  w adz  wykonawcz  i Rad  Dyrektorów Stowarzyszenia. Sk ada si  
z nast puj cych osób: 

a) Prezesa Zarz du; 
b) I-szego Wiceprezesa Zarz du; 
c) II-giego Wiceprezesa Zarz du; 
d) Sekretarza; 
e) Skarbnika; 
f) czterech Zwyk ych Cz onków Zarz du (bez teki). 

 
4.2.2 Cz onkowie Zarz du kieruj  si  w swojej dzia alno ci dobrem i nale ycie poj tym 
interesem Stowarzyszenia. Nie otrzymuj  oni adnego wynagrodzenia. 

4.2.3 Zarz d odpowiedzialny jest za swoj  dzia alno  przed Zebraniem Walnym. 

4.2.4 Wszystkie zebrania Zarz du s  protokó owane przez Sekretarza w j zyku polskim. 

4.2.5 Zarz d winien na Zebraniu Miesi cznym Stowarzyszenia poda  do wiadomo ci istotne 
sprawy, jakie by y poruszane w ostatnim czasie na zebraniach Zarz du i CBD. 

4.2.6 Cz onkowie Stowarzyszenia maj  prawo domaga  si  dodatkowych wyja nie  odno nie 
decyzji Zarz du. 

4.2.7 Zarz d jest uprawniony do przyznawania dotacji, zgodnie ze statutem, do sumy siedmiu i 
pó  tysi ca dolarów kanadyjskich. Informacja o przyznanych dotacjach musi zosta  podana na 
zebraniach cz onkowskich. 

4.2.8 Zebranie Miesi czne decyduje o przyznaniu dotacji powy ej sumy siedmiu i pó  tysi ca 
dolarów kanadyjskich. 
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4.2.9 Ka da ze struktur w adzy mo e, po uzasadnieniu i uzyskaniu zgody Zarz du, delegowa  
swojego cz onka na zebranie Zarz du Stowarzyszenia celem uzyskania lub podania potrzebnych 
wyja nie , lecz bez prawa g osu. 

4.2.10 Równie  Zarz d mo e poprosi  cz onka lub cz onków struktury w adzy, b d  cz onka nie 
bed cego we w adzach Stowarzyszenia, na swoje zebranie celem uzyskania pomocy fachowej 
lub wyja nie . 

4.2.11 Delegowany uczestnik struktury w adzy w spotkaniu z Zarz dem sk ada pisemne 
sprawozdanie z tego spotkania do swojej struktury. 

Artyku  4.3 
PREZES ZARZ DU 

4.3.1 Na czele Zarz du Stowarzyszenia stoi Prezes. 

4.3.2 Jest on odpowiedzialny za prac  Zarz du oraz za dzia alno  Stowarzyszenia i 
reprezentuje Stowarzyszenie wobec innych organizacji i osób trzecich. 

4.3.3 Prezes Zarz du zwo uje i przewodniczy zebraniom Zarz du i, chyba e Statut mówi 
inaczej, zebraniom cz onkowskim z g osem decyduj cym w razie zaistnia ego impasu. 

4.3.4 Prezes Zarz du jest odpowiedzialny za prawid owy i wszechstronny przep yw informacji 
mi dzy Zarz dem, CBD, Kierownikiem Domu Polskiego a cz onkami Stowarzyszenia. Jest on 
równie  odpowiedzialny za wspó prac  z organizacjami polonijnymi i rodowiskiem polonijnym. 

4.3.5 Prezes Zarz du otrzymuje ca  korespondencj  przychodz c  do Stowarzyszenia, a tak e 
podpisuje korespondencj  wychodz c  ze Stowarzyszenia. 

4.3.6 Prezes Zarz du nadzoruje przestrzeganie Statutu oraz wykonania decyzji zebra  
cz onkowskich w dzia alno ci w adz Stowarzyszenia. 

4.3.7 Prezes Zarz du sprawuje piecz  nad piecz ci  Stowarzyszenia. Pozostali cz onkowie 
Zarz du mog  u ywa  piecz ci tylko za wiedz  i zgod  Prezesa. Osoba zast puj ca Prezesa w 
czasie jego nieobecno ci jest w tym czasie odpowiedzialna za piecz . 

Artyku  4.4 
I-szy WICEPREZES ZARZ DU 

4.4.1 I-szy Wiceprezes, w razie nieobecno ci Prezesa, zast puje jego i pe ni jego obowi zki. 

4.4.2 Nadzoruje prowadzenie archiwum i przekazywanie do archiwum, pod koniec kadencji, 
dokumentów przez poszczególnych cz onków w adz. 

4.4.3 Nadzoruje prowadzenie przez wybranego Zwyk ego Cz onka Zarz du aktualnej listy 
cz onków Stowarzyszenia i dokumentacji p aconych sk adek. 
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Artyku  4.5 
II-gi WICEPREZES ZARZ DU 

4.5.1 W razie nieobecno ci Prezesa i I-ego Wiceprezesa pe ni obowi zki Prezesa Zarz du. 

4.5.2 Zarz dza prowadzeniem rocznych inwentaryzacji maj tku trwa ego i ruchomego 
Stowarzyszenia, który znajduje si  na terenie pomieszcze  Domu Polskiego, we wspó pracy ze 
wspó w a cicielem Domu Polskiego zgodnie z obowi zuj c  wzajemnie umow  w tej sprawie. 

4.5.3 Wnioski i postulaty wynikaj ce z przeprowadzonych kontroli i nadzoru sporz dza na 
pi mie i przekazuje do wiadomo ci Zarz du Stowarzyszenia. W razie wyj tkowej ich wa no ci 
II-gi Wiceprezes Zarz du powinien poda  je do wiadomo ci cz onków Stowarzyszenia na 
Zebraniu Miesi cznym. 

Artyku  4.6 
SEKRETARZ 

4.6.1 Sekretarz ma obowi zek protokó owa  zebrania Zarz du i cz onkowskie Stowarzyszenia. 

4.6.2 Ka dy protokó  ma by  podpisany przez Sekretarza. 

4.6.3 Sekretarz przekazuje wszystkie protoko y do archiwum Stowarzyszenia po ich 
odczytaniu i zatwierdzeniu przez w a ciwe zebranie. 

4.6.4 Do obowi zków Sekretarza nale y prowadzenie rejestru korespondencji przychodz cej 
do Stowarzyszenia oraz korespondencji wychodz cej po jej podpisaniu przez Prezesa Zarz du. 

Artyku  4.7 
SKARBNIK 

4.7.1 Skarbnik jest odpowiedzialny za sprawy finansowe Stowarzyszenia. 

4.7.2 Wszelkie dokumenty finansowe oraz wyp aty gotówki z kont bankowych Stowarzyszenia 
musz  by  podpisane przez Skarbnika oraz dodatkowo przez Prezesa lub innego cz onka 
Zarz du upowa nionego do tego przez Zarz d. 

4.7.3 Skarbnik ma obowi zek sprawdzi  pod wzgl dem formalnym i merytorycznym 
dokonywane wyp aty oraz dba  o ich zasadno . 

4.7.4 Skarbnik wspó pracuje z ksi gowym zatrudnionym odp atnie przez Stowarzyszenie, ale 
nie jest odpowiedzialny za jego dzia alno  zawodow . 

4.7.5 Skarbnik ma obowi zek z o y  sprawozdanie pisemne na ka dym Zebraniu Miesi cznym 
Stowarzyszenia. Takie sprawozdanie powinno pokaza  aktualny stan finansowy Stowarzyszenia. 

4.7.6 Skarbnik przyjmuje, za pokwitowaniem, sk adki cz onkowskie. 

4.7.7 Skarbnik jest zobowi zany zawiadomi  pisemnie Zarz d, je eli stwierdzi w czasie swojej 
dzia alno ci nadu ycia finansowe na szkod  Stowarzyszenia. 
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4.7.8 Po zako czeniu kadencji Skarbnik przekazuje wszystkie dokumenty finansowe oraz 
pokwitowania za sk adki cz onkowskie, po uprzednim sprawdzeniu ich przez Komisj  
Rewizyjn , do archiwum Stowarzyszenia. 

4.7.9 Rok finansowy Stowarzyszenia trwa od 1 stycznia do 31 grudnia ka dego roku 
kalendarzowego. 

Artyku  4.8 
ZWYKLI CZ ONKOWIE ZARZ DU 

4.8.1 Zwykli Cz onkowie Zarz du wykonuj  zadania powierzone im przez Prezesa Zarz du lub 
jego zast pców. 

4.8.2 Jeden z Cz onków Zwyk ych Zarz du, na wniosek Zarz du, jest zobowi zany do 
prowadzenia pe nej dokumentacji cz onkowskiej, a w tym: deklaracji cz onkowskich, listy 
cz onków Stowarzyszenia, ich aktualnych danych personalnych oraz kopii pokwitowa . 

4.8.3 Po up ywie kadencji deklaracje cz onkowskie i lista cz onków musz  by  przekazane do 
archiwum. 

Artyku  4.9 
 KOMISJA DORADCZA 

4.9.1 Komisja Doradcza sk ada si  z trzech osób. 

4.9.2 Celem tej Komisji jest pomoc w rozwi zywaniu istotnych problemów, jakie mog  
wynikn  z prowadzenia dzia alno ci Stowarzyszenia. 

4.9.3 Zarz d, w razie potrzeby, zwraca si  do Komisji Doradczej o porad . 

4.9.4 Komisja Doradcza, je li stwierdzi tak  konieczno , mo e dzia a  z w asnej inicjatywy 
po uprzednim powiadomieniu o tym Zarz du. 

4.9.5 W uzasadnionych przypadkach Komisja Doradcza mo e postawi  wniosek o usuni cie 
cz onka w adzy ze sprawowanej funkcji. Wniosek taki musi by  dalej rozpatrzony wspólnie z 
Zarz dem. 

4.9.6 Cz onkowie Stowarzyszenia mog  rownie  zwraca  si  do Komisji Doradczej o 
wyja nienie problemów zwi zanych z dzia alno ci  Stowarzyszenia. 

4.9.7 Komisja Doradcza zg asza kandydatów do Komisji Nominacyjno-Wyborczej przed 
wyborami do w adz Stowarzyszenia. 

4.9.8 Komisja Doradcza z ka dej swej dzia alno ci sporz dza raport, który b dzie podany do 
wiadomo ci cz onków Stowarzyszenia na najbli szym Zebraniu Miesi cznym. 

4.9.9 W przypadku gdy Zarz d przestaje istnie  w ca o ci lub wi kszo ci, Komisja Doradcza 
wraz z pozosta ymi cz onkami Zarz du powo uje Zebranie Nadzwyczajne celem wyboru nowego 
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Zarz du. Do czasu Zebrania Nadzwyczjanego Komisja Doradcza wraz z pozosta ymi cz onkami 
Zarz du sprawuje funkcje Zarz du. 

Artyku  4.10 
KOMISJA REWIZYJNA 

4.10.1 Komisja Rewizyjna sk ada si  z trzech osób. 

4.10.2 Dla zachowania ci g o ci pracy, zaleca si , aby jeden z jej cz onków z poprzedniej 
kadencji kandydowa  powtórnie do tej Komisji. 

4.10.3 Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola prawid owo ci wydatków finansowych 
dokonywanych przez Zarz d Stowarzyszenia, jak równie  finanse Domu Polskiego. 

4.10.4 Kontrola finansów Domu Polskiego jest dokonywana tylko wespó  z Komisj  Rewizyjn  
Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów, Ko o Nr 18. Szczegó y odno nie kontroli Domu 
Polskiego znajduj  si  w Aneksie do pkt. 8.6 Umowy Wspó w asno ci. 

4.10.5 Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli dokumentów finansowych Stowarzyszenia cztery 
razy w roku, w tym jedn  roczn  ca o ciow  kontrol . 

4.10.6 Przed sporz dzeniem raportu z kontroli Komisja Rewizyjna powinna poprosi  o 
wyja nienia osoby zainteresowane, gdy istniej  niejasno ci lub podejrzenia o nieprawid owo ci. 

4.10.7 Komisja Rewizyjna sporz dza raport pisemny z przeprowadzonej kontroli zawieraj cy 
wyniki kontroli, wynikaj ce z niej wnioski i proponowane zalecenia. 

4.10.8 Raport ten jest przedstawiany cz onkom Stowarzyszenia na najbli szym Zebraniu 
Miesi cznym, po czym jego kopia zostaje przekazana Zarz dowi. 

4.10.9 W czasie Zebrania Walnego Sprawozdawczego lub Walnego Sprawozdawczo-
Wyborczego Komisja Rewizyjna sk ada pisemne sprawozdanie ze swojej rocznej ca o ciowej 
kontroli, w którym w przypadku Zebrania Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego stawia 
wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ust puj cemu Zarz dowi. 

4.10.10 Je eli Komisja Rewizyjna wnioskuje o nieudzielenie absolutorium odchodz cemu 
Zarz dowi, winna to uzasadni  w swoim sprawozdaniu. Walne Zebranie mo e jednak 
przeg osowa  brak udzielenia absolutorium odchodz cemu Zarz dowi, udzielaj c tym samym 
absolutorium swoj  decyzj . 

4.10.11 Je eli zajdzie taka potrzeba, mo na powo a  na koszt Stowarzyszenia bieg ego 
ksi gowego celem wyja nienia spornych kwestii. 

Artyku  4.11 
S D KOLE E SKI 

4.11.1 S d Kole e ski sk ada si  z trzech osób. 
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4.11.2 Ka dy cz onek Stowarzyszenia, którego prawa osobiste zosta y naruszone przez innego 
cz onka Stowarzyszenia, przed podj ciem kroków prawnych powinien z o y  wniosek do S du 
Kole e skiego. 

4.11.3 S d Kole e ski dzia a wy cznie na wniosek pisemny cz onka lub cz onków 
Stowarzyszenia, a ta e na wniosek jego w adz. 

4.11.4 Orzeczenie S du Kole e skiego nie zamyka drogi do ewentualnego post powania 
prawnego. 

4.11.5 S d Kole e ski mo e rozpatrywa  wy cznie wnioski przeciwko innym cz onkom 
Stowarzyszenia wynik e z zachowania i dzia alno ci spo ecznej w ramach Stowarzyszenia. 

4.11.6 S d Kole e ski dzia a kolegialnie, podejmuj c decyzje w swoim pe nym sk adzie. 

4.11.7 W swoim dzia aniu S d Kole e ski jest bezstronny i sprawiedliwy co do przeciwnych 
sobie stron. 

4.11.8 S d Kole e ski zapoznaje si  ze skarg , bada dowody i wys uchuje wyja nie  osoby lub 
osób, których to post powanie dotyczy. 

4.11.9 Osoba oskar ona mo e korzysta  z pomocy i obecno ci wybranego cz onka 
Stowarzyszenia. 

4.11.10 S d Kole e ski, wed ug w asnego uznania, mo e zwróci  si  do Komisji Doradczej o 
pomoc w rozpatrzeniu sprawy. 

4.11.11 Po zbadaniu sprawy i kolegialnym rozwa eniu S d Kole e ski wydaje o wiadczenie, 
czy dana okoliczno  mia a miejsce i proponuje sposób jej za atwienia. 

4.11.12 W swoim orzeczeniu S d Kole e ski mo e: umorzy  post powanie, je eli skarga zosta a 
wycofana lub dosz o do ugody; orzec, e skarga by a nieuzasadniona; nakaza  przeproszenie 
osoby pokrzywdzonej i naprawienie krzywdy, je eli to jest mo liwe. 

4.11.13 Na Zebraniu Miesi cznym Stowarzyszenia, S d Kole e ski przedstawia do wiadomo ci 
cz onków rozpatrywan  skarg  oraz swoj  decyzj . Powinien to zrobi  w terminie do dwóch 
miesi cy od daty wp yni cia skargi. 

4.11.14 W uzasadnionych przypadkach S d Kole e ski mo e postawi  wniosek o zawieszenie w 
prawach cz onka Stowarzyszenia lub wykluczenie ze Stowarzyszenia. Wniosek taki musi by  
dalej rozpatrzony przez Zarz d. 

Artyku  4.12 
POCZET SZTANDAROWY 

4.12.1 Poczet Sztandarowy sk ada si  z trzech osób. 

4.12.2 Cz onkowie Pocztu Sztandarowego wybieraj  spo ród siebie chor ego. 
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4.12.3 Obowi zkiem cz onków Pocztu Sztandarowego jest prezentacja sztandaru 
Stowarzyszenia na wszelkich uroczysto ciach patriotycznych organizowanych przez 
Stowarzyszenie oraz inne organizacje polonijne, jak równie  uczestnictwo w uroczysto ciach 
ko cielnych, gdzie obecno  sztandaru Stowarzyszenia jest zasadna. Decyduje o tym Zarz d. 

4.12.4 W razie pogrzebu zmar ego cz onka Stowarzyszenia poczet sztandarowy mo e 
uczestniczy  w ceremoniach pogrzebowych na wniosek Zarz du i na pro b  lub zgod  rodziny 
zmar ego. 

4.12.5 Cz onkowie Pocztu Sztandarowego w czasie pe nienia swych obowi zków, z uwagi na 
powag  ceremonii w których uczestnicz , powinni by  stosownie ubrani. 

4.12.6 Chor y Pocztu Sztandarowego jest odpowiedzialny za w a ciwe utrzymanie i 
przechowywanie sztandaru. 



 

– 21 – 
 

Rozdzia  V 
WYBORY DO W ADZ STOWARZYSZENIA 

Artyku  5.1 
KOMISJA NOMINACYJNO-WYBORCZA 

5.1.1 Pi cioosobow  Komisj  Nominacyjno-Wyborcz  powo uje si  na Zebraniu Miesi cznym 
cz onków Stowarzyszenia, wnioskiem Komisji Doradczej, na dwa miesi ce przed dat  wyborów. 

5.1.2 Dodatkowo, kandydatów do Komisji zg aszaj  cz onkowie Stowarzyszenia obecni na 
zebraniu. Zg oszenia te musz  by  poparte dziesi cioma g osami uczestników zebrania. 

5.1.3 Cz onkowie Komisji Nominacyjno-Wyborczej s  wybierani przez g osowanie. 

5.1.4 Komisja Nominacyjno-Wyborcza jest niezawis ym, kolegialnym cia em, niezale nym od 
pozosta ych w adz Stowarzyszenia. 

5.1.5 Komisja dzia a od momentu powo ania a  do zako czenia wyborów. 

5.1.6 Rozwi zuje si  ona automatycznie po og oszeniu wyników wyborów i zaprzysi eniu 
nowego Prezesa Zarz du. 

5.1.7 Pierwszym celem Komisji Nominacyjno-Wyborczej jest przygotowanie listy kandydatów 
do w adz Stowarzyszenia. 

5.1.8 Komisja Nominacyjno-Wyborcza, ustalaj c list  kandydatów, kieruje si  przepisami 
Statutu Stowarzyszenia. 

5.1.9 Zaleca si , aby Komisja Nominacyjno-Wyborcza nominowa a oko o 30% osób z bie cej 
kadencji w adz na kandydatów do nowych w adz Stowarzyszenia, aczkolwiek nie jest to wymóg 
formalny. 

5.1.10 Komisja ma obowi zek weryfikacji kandydatów pod wzgl dem ich kwalifikacji i 
mo liwo ci pe nienia obowi zków wynikaj cych ze Statutu. 

5.1.11 Ta sama osoba mo e kandydowa  tylko raz i tylko na jedno stanowisko we w adzach. 

5.1.12 Ka dy kandydat musi wyrazi  zgod  na kandydowanie i o wiadczy  znajomo  
podstawowych obowi zków wynikaj cych ze stanowiska, na jakie jest nominowany. 

5.1.13 Komisja Nominacyjno-Wyborcza, na Zebraniu Nominacyjnym, przedstawia list  
kandydatów i uzasadnia ich wybór na poszczególne funkcje we w adzach Stowarzyszenia. 

5.1.14 Je eli na Zebraniu Nominacyjnym Komisja Nominacyjno-Wyborcza nie przedstawi listy 
kandydatów lub z jakichkolwiek powodów zaprzestanie swojej dzia alno ci, nale y niezw ocznie 
powo a  now  komisj , a Zebranie Nominacyjne b dzie przesuni te o miesi c. 

5.1.15 Nast pnie, na Zebraniu Nominacyjnym, Komisja przyjmuje dodatkowe kandydatury 
zg aszane przez cz onków w czasie zebrania. 
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5.1.16 Kandydatury te musz  odpowiada  wymogom formalnym prawa wyborczego oraz musz  
by  uzasadnione przez zg aszaj cego co do kompetencji kandydata wobec funkcji. 

5.1.17 Kandydatura zg oszona na Zebraniu Nominacyjnym musi by  poparta dziesi cioma 
g osami. Dopiero wtedy taka kandydatura zostaje wpisana na list  kandydatów Komisji 
Nominacyjno-Wyborczej. 

5.1.18 Podaj c list  kandydatów, Komisja Nominacyjno-Wyborcza wypisuje najpierw nazwiska 
swoich kandydatów, a nast pnie, w porz dku zg oszenia, kandydatów zg oszonych w czasie 
zebrania. 

5.1.19 Cz onkowie Komisji Nominacyjno-Wyborczej mog  kandydowa  do wyborów jedynie 
jako kandydaci zg oszeni nie przez siebie. 

5.1.20 Do dalszych obowi zków Komisji Nominacyjno-Wyborczej nale y: 

a) przygotowanie mandatów (kartek do g osowania, zwanych równie  balotami) do tajnego 
g osowania; 

b) wybranie osób do liczenia g osów, tzn. Komisji Skrutacyjnej; 
c) przeprowadzenie wyborów; 
d) sporz dzenie protoko u z wyborów; 
e) odebranie przyrzeczenia od nowo wybranego Prezesa Zarz du. 

 
5.1.21 Komisja Nominacyjno-Wyborcza, przygotowuj c mandaty, nie wpisuje na nich nazwisk 
kandydatów. Mandaty musz  by  puste, opatrzone tylko piecz ci  Stowarzyszenia. Dopiero 
g osuj cy wpisuj  na mandatach nazwiska kandydata lub kandydatów, na których g osuj . 

Artyku  5.2 
WYBORY 

5.2.1 Wybory do w adz Stowarzyszenia odbywaj  si  co dwa lata, najpó niej do ko ca 
kwietnia danego roku, na Zebraniu Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym. 

5.2.2 O dacie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego cz onkowie s  zawiadamiani co 
najmniej na miesi c wcze niej. 

5.2.3 Na pocz tku Zebrania Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Komisja Nominacyjno-
Wybocza wydaje mandaty do g osowania cz onkom maj cym czynne prawo wyborcze. 

5.2.4 Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze prowadzi Prezes Zarz du do momentu 
rozpocz cia wyborów. Wtedy to prowadzenie zebrania przejmuje Przewodnicz cy Komisji 
Nominacyjno-Wyborczej. 

5.2.5 Kandydaci do nowych w adz Stowarzyszenia zg oszeni na Zebraniu Nominacyjnym 
musz  by  obecni na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Nieobecno  na zebraniu 
powoduje skre lenie z listy kandydatów. 
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5.2.6 W razie wypadku losowego uniemo liwiaj cego obecno  kandydata w dniu wyborów 
winien on pisemnie wyja ni  swoj  nieobecno , kieruj c pismo do Przewodnicz cego Komisji 
Nominacyjno-Wyborczej. Po odczytaniu pisma cz onkowie Zebrania Walnego w g osowaniu 
decyduj  o dopuszczeniu do g osowania na tego kandydata. 

5.2.7 Na Zebraniu Walnym istnieje mo liwo  zg aszania nowych kandydatów. Zg oszony 
kandydat musi uzyska  poparcie co najmniej dziesi ciu obecnych i pe noprawnych cz onków. 

5.2.8 Za techniczn  stron  przygotowania wyborów odpowiada Komisja Nominacyjno-
Wyborcza, która mo e zleci  czynno ci pomocnicze innym cz onkom Stowarzyszenia. 

5.2.9 Przed rozpocz ciem wyborów Przewodnicz cy Komisji Nominacyjno-Wyborczej 
proponuje trzyosobow  Komisj  Skrutacyjn  i prosi Zebranie o zatwierdzenie. 

5.2.10 Z chwil  rozpocz cia wyborów lista kandydatów jest zamkni ta. 

5.2.11 Rozpoczynaj c wybory, Przewodnicz cy Komisji Nominacyjno-Wyborczej odczytuje 
list  kandydatów na ka de stanowisko we w adzach Stowarzyszenia. 

5.2.12 Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze wybiera cz onków w adz w g osowaniu 
tajnym. Odbywa si  to przez wpisanie nazwisk wybranych osób kandyduj cych na poszczególne 
stanowiska na otrzymanych do tego celu mandatach przez ka dego g osuj cego. 

5.2.13 G osownie odbywa si  w nast puj cych turach i w poni ej wymienionej kolejno ci: 

a) g osowanie na Prezesa Zarz du, 
b) g osowanie na I-go Wiceprezesa Zarz du, 
c) g osowanie na II-go Wiceprezesa Zarz du, 
d) g osowanie na Sekretarza, 
e) g osowanie na Skarbnika, 

 
W powy szych przypadkach, dla wa no ci g osu, g osuj cy wpisuj  tylko jedno nazwisko. 
Kandydat, który otrzyma najwi ksz  ilo  g osów, zostaje wybrany. 

 
f) g osowanie na Zwyk ych Cz onków Zarz du, 

 
W tym g osowaniu, dla wa no ci g osu, g osuj cy wpisuj  cztery nazwiska kandydatów. Po 
przeliczeniu g osów czterej kandydaci, którzy otrzymaj  najwi ksz  ilo  g osów zostaj  
wybrani. 

 
g) g osowanie na cz onków Komisji Doradczej, 
h) g osowanie na cz onków Komisji Rewizyjnej, 
i) g osowanie na cz onków S du Kole e skiego, 
j) g osowanie na Poczet Sztandarowy. 

 
W wypadku powy szych struktur, dla wa no ci g osu, g osuj cy wpisuj  trzy nazwiska 
kandydatów. Po przeliczeniu g osów trzej kandydaci, którzy otrzymaj  najwi ksz  ilo  
g osów zostaj  wybrani. 
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5.2.14 Po przeprowadzeniu g osowania w danej turze Przewodnicz cy Komisji Skrutacyjnej 
podaje wynik g osowania. Nast pnie przechodzi si  do g osowania nast pnej tury a  do ostatniej. 

5.2.15 W przypadku tej samej ilo ci g osów otrzymanych przez dwóch lub wi cej kandydatów, 
przeprowadza si  ponowne g osowanie tylko pomi dzy tymi kandydatami, aby rozstrzygn  
wybór. Je li to g osowanie jest nadal nierozstrzygni te, Przewodnicz cy Komisji Nominacyjno-
Wyborczej podejmuje decyzj , który z kandydatów obejmie dane stanowisko. 

5.2.16 Po przeprowadzonych wyborach Przewodnicz cy Komisji Nominacyjno-Wyborczej 
sporz dza protokó , którego kopi  otrzymuj  Sekretarze z poprzedniej i nowej kadencji. 

5.2.17 Dokumenty dotycz ce g osowania b d  przechowywane w pojemniku oklejonym ta m  i 
opiecz towanym piecz ci  Stowarzyszenia przez dwa miesi ce od daty wyborów. Tylko w tym 
czasie mo na b dzie da  sprawdzenia ilo ci g osów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

5.2.18 Po zako czeniu wyborów Przewodnicz cy Komisji Nominacyjno-Wyborczej odczytuje 
sk ad nowo wybranych w adz, a nast pnie zaprzysi a nowo wybranego Prezesa Stowarzyszenia. 
Zaprzysi enie ma charakter ceremonialny i nie decyduje o wa no ci wyborów. 

Artyku  5.3 
ZAPRZYSI ENIE NOWYCH W ADZ 

5.3.1 Zebranie Wyborcze ko czy si  z o eniem przyrzeczenia przez nowo wybrane w adze. 

5.3.2 Przewodnicz cy Komisji Nominacyjno-Wyborczej Stowarzyszenia lub, w przypadku, 
gdy wchodzi on do nowych w adz, cz onek wskazany przez niego, odbiera od nowo wybranego 
Prezesa Zarz du przyrzeczenie nast puj cej tre ci: „Ja........(imi  i nazwisko) wybrany(wybrana) 
jako Prezes Zarz du przez cz onków Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, przyjmuj  ten 
zaszczytny obowi zek i wobec wszystkich tu obecnych przyrzekam, e b d  wykonywa (a) 
swoje obowi zki zgodnie ze Statutem i dla dobra Stowarzyszenia. Tak mi dopomó  Bóg”. 

5.3.3 Nast pnie nowo wybrany Prezes odbiera od cz onków nowo wybranych w adz, 
zebranych razem, przyrzeczenie o nast puj cej tre ci: „My, nowo wybrani cz onkowie w adz 
Stowarzyszenia, przyjmujemy nasze obowi zki i przyrzekamy pe ni  je zgodnie ze Statutem i 
dla dobra Stowarzyszenia. Tak nam dopomó  Bóg”. 

Artyku  5.4 
WYBORY UZUPE NIAJ CE DO ZARZ DU 

5.4.1 Wybory uzupe niaj ce do Zarz du na wakuj ce stanowiska odbywaj  si  na Zebraniu 
Walnym Sprawozdawczym w roku, w którym nie ma wyborów, lub na Zebraniu 
Nadzwyczajnym zwo anym w przypadku, gdy Zarz d przestaje istnie  w ca o ci lub wi kszo ci. 

5.4.2 Kandydatów do Zarz du na wybory uzupe niaj ce zg asza Zarz d, lub cia o pe ni ce 
funkcje Zarz du wed ug Statutu, podczas zebrania maj cego dokona  wyborów. 
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5.4.3 Zg aszanie nowych kandydatów przez uczestników zebrania jest dopuszcalne, pod 
warunkiem e zg oszony kandydat uzyskuje poparcie co najmniej dziesi ciu obecnych i 
pe noprawnych cz onków. 

5.4.4 Dalsza procedura wyborów jest taka sama jak okre la to art. 5.2 (Wybory) w odniesieniu 
do cz onków Zarz du. 

5.4.5 Zaprzysi enia (w/g art. 5.3) si  nie dokonuje. 

5.4.6 Kadencja tak wybranych cz onków Zarz du trwa tylko do nast pnych wyborów 
normalnych (w/g art. 5.1 do 5.3) . 
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Rozdzia  VI 
ARTYKU Y KO COWE 

Artyku  6.1 
ZMIANA STATUTU 

6.1.1 Wszelkie zmiany do Statutu Stowarzyszenia musz  by  najpierw podane do wiadomo ci 
wszystkich cz onków przynajmniej na jeden miesi c przed Zebraniem Walnym lub 
Nadzwyczajnym. 

6.1.2 Zmiany do Statutu Stowarzyszenia mog  by  jedynie przyj te drog  g osowania tajnego 
na Zebraniu Walnym lub Nadzwyczajnym, w którym 75% g osuje za proponowanymi zmianami. 

6.1.3 eby Statut obowi zywa , musi by  zatwierdzony przez w adze prowincji Alberta. 

Artyku  6.2 
STOSUNEK STOWARZYSZENIA DO KONGRESU 

6.2.1 Stowarzyszenie jest aktywnym cz onkiem Kongresu Polonii Kanadyjskiej. 

6.2.2 Stowarzyszenie uczestniczy, za po rednictwem swoich delegatów, w zjazdach Kongresu. 
Delegaci s  wybierani przez Zarz d i zatwierdzani na Zebraniu Miesi cznym. 

6.2.3 Prezes Stowarzyszenia jest z urz du jednym z delegatów reprezentuj cych 
Stowarzyszenie. 

6.2.4 Cz onkowie Stowarzyszenia b d cy delegatami mog  by  wybierani do w adz Kongresu. 

6.2.5 Koszty wyjazdu delegatów pokrywa Stowarzyszenie. 

Artyku  6.3 
UPRAWNIENIA DO ZACI GANIA PO YCZEK 

6.3.1 Stowarzyszenie mo e na wniosek Zarz du zaci ga  po yczki pieni ne przy poparciu 
Zebrania Walnego lub Nadzwyczjnego przez g osowanie. 

Artyku  6.4 
ZMIANA W A CICIELA DOMU POLSKIEGO 

6.4.1 Wszelkie decyzje dotycz ce sprzeda y b d  darowizny Domu Polskiego mog  nast pi  
wy cznie wed ug „Umowy Wspó w asno ci” oraz po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Polskich 
Kombatantów, Ko o Nr 18 w Calgary. 

6.4.2 Wszelkie zmiany stanu prawnego dotycz ce budynku Domu Polskiego oraz dzia ki, na 
której stoi budynek, jak równie  maj tku trwa ego stanowi cego w asno  Stowarzyszenia 
Polsko-Kanadyjskiego, wymagaj  decyzji Zebrania Walnego lub Nadzwyczajnego. Decyzja taka 
mo e by  podj ta przy obecno ci 75% pe noprawnych cz onków w g osowaniu tajnym. 
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6.4.3 Gdy nie ma takiego kworum, zarz dza si  nast pne Zebranie za miesi c, na którym 50% 
uprawnionych cz onków Stowarzyszenia stanowi wystarczaj ce kworum do przeprowadzenia 
g osowa . 

6.4.4 Je li 75% g osuje za proponowan  decyzj , to taka decyzja jest wi ca. 

6.4.5 Przeniesienie w asno ci mo e nast pi  odp atnie b d  jako darowizna, w ca o ci lub 
cz ci, ale tylko na rzecz aktualnie dzia aj cej organizacji polonijnej, której cele nie stoj  w 
sprzeczno ci ze Statutem Stowarzyszenia. 

6.4.6 Zebranie Walne lub Nadzwyczjne, podejmuj c tak  decyzj , musi kierowa  si  dobrem 
Stowarzyszenia. 

Artyku  6.5 
ROZWI ZANIE STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO 

6.5.1 Wniosek mo e by  zg oszony przez Zarz d Stowarzyszenia lub przez cz onków 
Stowarzyszenia. 

6.5.2 Wniosek z o ony przez cz onków Stowarzyszenia musi by  w formie petycji wed ug 
zasad obowi zuj cych dla zwo ania Zebrania Nadzwyczajnego. 

6.5.3 Decyzja o rozwi zaniu Stowarzyszenia mo e by  podj ta jedynie na Zebraniu Walnym 
lub Nadzwyczajnym w g osowaniu tajnym przy obecno ci co najmniej 75% pe noprawnych 
cz onków. 

6.5.4 Gdy nie ma takiego kworum, zarz dza si  nast pne Zebranie za miesi c, na którym 50% 
uprawnionych cz onków Stowarzyszenia stanowi wystarczaj ce kworum do przeprowadzenia 
g osowa . 

6.5.5 Je li 75% g osuje za proponowan  decyzj , to taka decyzja jest wi ca. 

6.5.6 Po podj ciu decyzji o rozwi zaniu Stowarzyszenia cz onkowie powinni podj  
natychmiastow  decyzj  co do maj tku Stowarzyszenia. 

6.5.7 Musi to si  odby  zgodnie z „Umow  Wspów asno ci” zawartej ze Stowarzyszeniem 
Polskich Kombatantów, Ko o Nr 18 w Calgary. 

6.5.8 Pozosta y maj tek mo e by  przekazany na rzecz jednej lub kilku polonijnych 
organizacji. 

6.5.9 Wybór tych organizacji i rozdzia  funduszy nale y do decyzji Zebrania Walnego lub 
Nadzwyczajnego w drodze g osowania tajnego. 

6.5.10 Wykonanie decyzji zleca si  zawodowemu prawnikowi, którego koszty i honorarium 
b d  pokryte z maj tku Stowarzyszenia. 

-------------------------- 



 

 

 

CELE I ZADANIA  

STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO  

W CALGARY 

 

Stowarzyszenie jest organizacj  spo eczno-kulturaln , skupiaj c  na zasadach 
dobrowolno ci Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia mieszkaj cych 
w Albercie. 

Celem tej organizacji jest dzia alno  na rzecz zachowania polsko ci: polskiej 
kultury, polskich tradycji i j zyka polskiego. 

Stowarzyszenie wspó pracuje z istniej cymi organizacjami polonijnymi na rzecz i 
dla dobra rodowiska polonijnego. 

Stowarzyszenie patronuje polskim imprezom kulturalnym, szczególnie wa nym 
dla narodowej to samo ci, polskiej kultury i tradycji. 

Stowarzyszenie, w miar  swoich mo liwo ci finansowych, mo e wspiera  poprzez 
dotacje: organizacje polonijne, organizacje charytatywne polskie w Kanadzie, w 
Polsce i w innych krajach. 

Stowarzyszenie mo e tak e udziela  wsparcia finansowego wybitnie uzdolnionym 
osobom polskiego pochodzenia, zamieszka ym w Kanadzie b d  poza jej 
granicami, celem kszta cenia ich talentów. 

Stowarzyszenie jest organizacj  zachowuj c  bezstronno  w sprawach 
politycznych i wyznaniowych. 
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