ZAŁĄCZNIK nr 2
do uchwały nr _____/III/2018
z dnia 21 kwietnia 2018 r.

STATUT
FEDERACJI STOWARZYSZEŃ
SŁUŻB MUNDUROWYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SOCZEWKA 20 kwietnia 2018 r

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
„Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej”, zwana dalej
„Federacją”, jest dobrowolnym, suwerennym, trwałym związkiem stowarzyszeń, działającą
na podstawie Konstytucji RP, przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 z
1989 r., poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2

1. Federacja posiada osobowość prawną. Siedzibą władz Federacji jest miasto stołeczne
Warszawa, a terenem działania – obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Federacja ma jednoszczeblową strukturę organizacyjną.
§3
1. Działalność Federacji jest oparta na pracy społecznej członków stowarzyszeń
wchodzących w jej skład.
2. Dla realizacji celów statutowych Federacja może zatrudniać pracowników, którymi
mogą być również członkowie organizacji wchodzących w skład Federacji.
3. Członkowie Zarządu Federacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Decyzję w tej kwestii podejmuje Zarząd
Federacji w formie uchwały.
4. Umowy o zatrudnieniu z członkami Zarządu Federacji podpisuje członek Komisji
Rewizyjnej wskazany w jej uchwale.
§4
Przynależność do Federacji nie może naruszać i ograniczać statutowych celów i form
działalności stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji.
§5
1. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w

odrębnych przepisach.
2. Zysk z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych
Federacji.
3. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą w obszarach:
1) marketingu,
2) ubezpieczeń i finansów,
3) pośrednictwa reklamowego,
4) działalności wydawniczej,
5) działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
6) działalności ochroniarskiej,
7) działalności edukacyjnej.
4. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej formach podejmuje Zarząd
Federacji w drodze uchwały większością 2/3 głosów.
5. Rodzaje i zakres działalności gospodarczej mogą wymagać zatrudnienia członków
organizacji wchodzących w skład Federacji lub osób posiadających odpowiednie
przygotowanie zawodowe.
6. Decyzje o zatrudnieniu podejmuje Przewodniczący Zarządu Federacji.

7. Federacja może ubiegać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
8. Federacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w szczególności w
zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
działalności charytatywnej,
ochrony i promocji zdrowia,
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości: narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
ochrony dóbr kultury i sztuki oraz tradycji,
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społecznościami.
§6

Federacja, na mocy uchwały Zarządu Federacji, może należeć do organizacji
międzynarodowych oraz zawierać porozumienia z organizacjami społecznymi w kraju i za
granicą, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z
prawem polskim oraz nie naruszają zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,
których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§7

1. Federacja może posiadać własne periodyki medialne.
2. Federacja posiada logo i odznakę organizacyjną oraz używa pieczęci z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

3. Stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji – „członkowie Federacji”, mogą używać
obok własnego logo, również logo Federacji.

4. Członkowie stowarzyszeń, o których mowa w ust. 3, mają prawo nosić odznakę
organizacyjną Federacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§8
Celem działania Federacji jest:
1. Wspieranie i koordynowanie działalności sfederowanych stowarzyszeń.
2. Inspirowanie członków Federacji do aktywnego udziału w procesie patriotycznego
oddziaływania ukierunkowanego na popularyzowanie wiedzy i umiejętności na rzecz
obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.
3. Koordynowane działalność statutowej programowej członków Federacji.
4. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji
wobec władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, a w
szczególności w zakresie:
- uprawnień emerytalno-rentowych,
- opieki socjalnej i zdrowotnej,
- zachowania statusu społecznego przysługującego żołnierzom i funkcjonariuszom,
5. Reprezentowanie interesów członków Federacji w wielostronnych i dwustronnych
kontaktach międzynarodowych.

§9
Cele statutowe Federacja realizuje poprzez:

1. Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć organizacyjnych i prawnych w zakresie
2.
3.
4.
5.
6.

integracji członków Federacji oraz utrzymania kontaktów z resortowymi środowiskami w
służbie czynnej jako elementu więzi międzypokoleniowej.
Podejmowanie i realizowanie zadań wynikających z uczestnictwa Federacji w
międzynarodowych przedsięwzięciach.
Współpracę i współdziałanie z resortami Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Sprawiedliwości oraz organami administracji rządowej i samorządowej.
Konsultowanie z kierownictwami właściwych resortów spraw dotyczących uprawnień
emerytalno-rentowych, socjalnych i zdrowotnych członków stowarzyszeń resortów
mundurowych RP.
Opiniowanie projektów aktów normatywnych – jako partner społeczny – w sprawach
dotyczących emerytów, rencistów i uprawnionych członków ich rodzin.
Uczestniczenie w konferencjach, zjazdach, naradach oraz uroczystościach i imprezach
organizowanych przez organizacje krajowe i międzynarodowe.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE FEDERACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
Członkowie Federacji dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych;
§ 11

1. Członkami zwyczajnymi mogą być tylko stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
do których mogą należeć emeryci i renciści Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne nie spełniające wymogów określonych
w ust. 1, lecz uznające cele i wspierające działalność Federacji.

3. Członkowie zwyczajni i wspierający uczestniczą w pracach Federacji poprzez swoich
przedstawicieli.

4. Członkami honorowymi, na podstawie uchwały Kongresu Federacji, mogą być osoby
prawne uznające cele i wspierające działania Federacji.
§ 12
Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd
Federacji w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym. Wystąpienie o uzyskanie członkostwa
zwyczajnego lub wspierającego musi być poparte pisemną uchwałą kompetentnych władz
kandydata o przystąpieniu do Federacji.
§ 13
1. Członkostwo w Federacji ustaje na skutek:
10) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
11) rozwiązania stowarzyszenia wchodzącego w skład Federacji;
12) podjęcie przez Zarząd Federacji uchwały o skreśleniu z listy członków Federacji za
rażące naruszenie przepisów prawa, Statutu Federacji lub uchwał jej władz;
2. Uchwałę o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Federacji.
3. Uchwałę o skreśleniu z Federacji podejmuje Zarząd Federacji w głosowaniu jawnym,
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu.

4. Od decyzji Zarządu Federacji o skreśleniu służy odwołanie złożone w terminie 14 dni, do
Kongresu Federacji. Do czasu rozpatrzenia odwołania, prawa członka Federacji zostają
zawieszone.
5. Zawieszenie członkostwa stowarzyszenia w Federacji może również nastąpić w przypadku
stwierdzenia uzasadnionego zaprzestania działalności w ramach Federacji lub nie
opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku lecz nie może
trwać dłużej niż cztery lata. Zawieszenie członkostwa ustaje z chwilą podjęcia działalności
lub uregulowania zaległych składek członkowskich.
§ 14

1. Przedstawiciele stowarzyszeń wchodzących w skład członków zwyczajnych Federacji mają

prawo:
1) wyborcze - bierne i czynne - do władz Federacji;
2) uczestniczenia we wszystkich krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach
organizowanych przez Federację bądź z jej udziałem;
3) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Federacji oraz oceniania na zebraniach
organizacyjnych ich działalności;
4) uczestniczenia w trybie przewidzianym w statucie Federacji w podejmowaniu uchwał
w sprawach należących do kompetencji Federacji;
2. Przedstawiciele stowarzyszeń wchodzących w skład członków wspierających oraz
członków honorowych mają takie same prawa i obowiązki jak przedstawiciele
stowarzyszeń będących członkami zwyczajnymi za wyjątkiem uprawnień określonych w
ust. 1 pkt 1 i 4.
§ 15

1. Członkowie zwyczajni Federacji są zobowiązani do:
1) prowadzenia aktywnej działalności na rzecz realizacji celów statutowych Federacji, a

w szczególności w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych, sfery socjalnej i opieki
zdrowotnej emerytów i rencistów służb mundurowych oraz ich uprawnionych
członków rodzin;
2) udziału w przedsięwzięciach określonych przez władze Federacji;
3) wykonywania uchwał władz Federacji;
4) regularnego płacenia składek członkowskich oraz wywiązywania się z pozostałych
zobowiązań finansowych i organizacyjnych wobec Federacji.
2. Członkostwo zwyczajne w Federacji nie narusza statutowych uprawnień władz
poszczególnych stowarzyszeń, w tym również nie ogranicza ich niezawisłości w
samodzielnym
przedstawianiu
resortowym
ministrom
spraw
dotyczących
reprezentowanego stowarzyszenia.
3. Podstawowym obowiązkiem członka wspierającego jest prowadzenie merytorycznej,
organizacyjnej i finansowej działalności na rzecz Federacji.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FEDERACJI
§ 16

1. Działalnością Federacji kierują jej władze.
2. Władzami Federacji są:
1) Kongres Federacji;
2) Zarząd Federacji;
3) Komisja Rewizyjna Federacji.
3. Federację reprezentuje Przewodniczący Federacji.
4. Kadencja władz Federacji trwa cztery lata i upływa z chwilą wyboru nowych władz.

KONGRES FEDERACJI
§ 17
Najwyższą władzą Federacji jest Kongres.
§ 18

1. Kongres Federacji jest zwoływany przez Zarząd Federacji co cztery lata.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Kongresu, Zarząd Federacji zawiadamia osoby
wymienione w § 19 ust. 2 co najmniej na 30 dni przed Kongresem.

3. Kongres Federacji obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Obrady Kongresu są prawomocne przy obecności delegatów wyłonionych z co najmniej
2/3 członków zwyczajnych Federacji.

§ 19

1. Kongres Federacji może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Na Kongresie zwyczajnym członków Federacji reprezentują:
1) z głosem decydującym:
delegaci – pełnomocni przedstawiciele stowarzyszeń

wchodzących w skład Federacji i będących członkami zwyczajnymi, w liczebności
proporcjonalnej do liczby członków stowarzyszenia, zgodnie z uchwałą Zarządu
Federacji;
2) z głosem doradczym:
a) członkowie władz ustępujących Federacji, jeżeli nie biorą udziału z głosem
decydującym;
b) przedstawiciele członków wspierających w liczbie określonej w uchwale Zarządu
Federacji;
c) przedstawiciele członków honorowych w liczbie określonej uchwałą Zarządu
Federacji;
d) osoby zaproszone przez Zarząd Federacji.
3. Delegatów na Kongres wyłaniają członkowie Federacji we własnym zakresie.
4. Mandat delegata ważny jest przez całą kadencję.
§ 20
1. Uchwały Kongresu Federacji, za wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 30 oraz § 31
Statutu, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 50% delegatów.
2. Uchwały w sprawach wyborów osób do władz podejmowane są w głosowaniu tajnym,
chyba że Kongres zadecyduje inaczej.
§ 21
Do wyłącznej kompetencji Kongresu Federacji należy:
1) Uchwalanie Statutu Federacji lub dokonywanie jego zmian.
2) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji;
3) Rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej Federacji w sprawie udzielenia absolutorium
władzom ustępującym i podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały;
4) Uchwalanie programów działania Federacji w tym zaleceń dla działalności Zarządu
Federacji;
5) Rozpatrywanie odwołań członków Federacji od uchwał Zarządu Federacji;
6) Wybór członków Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji spośród delegatów,
7) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku.

§ 22
1. Kongres nadzwyczajny Federacji jest zwoływany:

1) z inicjatywy Zarządu Federacji;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Federacji;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Federacji.

2. Zarząd Federacji zwołuje Kongres nadzwyczajny w terminie do 90 dni od daty podjęcia
uchwały lub wpłynięcia wniosku. Kongres nadzwyczajny Federacji rozpatruje sprawy dla
których został zwołany.
3. W Kongresie nadzwyczajnym biorą udział osoby wymienione w § 19 ust. 2 Statutu
Federacji.
ZARZĄD FEDERACJI
§ 23
1. Zarząd Federacji składa się z 15 do 25 członków.
2. W skład Zarządu wchodzi po jednym wybranym przedstawicielu rekomendowanym przez
członków zwyczajnych Federacji oraz osoby wybrane spośród delegatów.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Federacji między Kongresami Federacji.
4. Zarząd wybiera ze swego grona osoby funkcyjne, którymi są: Przewodniczący Federacji,
Wiceprzewodniczący Federacji, Sekretarz Federacji i Skarbnik Federacji. Wyboru osób
funkcyjnych dokonuje się w trybie jawnym, w formie uchwały.
5. Osoby funkcyjne wymienione w pkt 4 tworzą Prezydium Zarządu Federacji.
6. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze
statutu, uchwał Kongresu Federacji oraz uchwał Zarządu Federacji.
7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. W przypadku wystąpienia wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, w trakcie kadencji,
skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji, na podstawie
rekomendacji stowarzyszenia, którego członek ubył ze składu władz. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż 1/3 Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 24
1. Do
1)
2)
3)
4)
5)

kompetencji Zarządu Federacji należy:
realizacja programu Federacji oraz uchwał Kongresu Federacji;
uchwalanie budżetu Federacji i wysokości składek członkowskich;
zwoływanie Kongresu Federacji;
podejmowanie uchwał o przyjęciu, zawieszeniu lub skreśleniu członków Federacji;
podejmowanie uchwał o przynależności Federacji do organizacji międzynarodowych
oraz zawieranie przez nią umów i porozumień z organizacjami krajowymi i
zagranicznymi wymienionymi w § 6;
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności oraz przedstawianie wniosków na
Kongresie Federacji;
7) zarządzanie majątkiem i funduszem Federacji;
8) przedstawianie zadań i problemów Federacji właściwym organom władzy
ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej;
9) ustanawianie wzorów medali i odznak okolicznościowych Federacji oraz zasad i trybu
ich nadawania.
2. Zarząd Federacji pracuje na podstawie przyjętego uchwałą Regulaminu.
3. Uchwały Zarządu Federacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu Federacji.
§ 25
1. Posiedzenia Zarządu Federacji odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go wiceprzewodniczący.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Zarządu Federacji i inne zaproszone
osoby powinny być powiadomione co najmniej na 15 dni przed datą posiedzenia.

4. W posiedzeniach Zarządu Federacji
Rewizyjnej, lub jego przedstawiciel.

może

uczestniczyć

przewodniczący

Komisji

KOMISJA REWIZYJNA FEDERACJI
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 7 do 9 przedstawicieli członków zwyczajnych
Federacji wybranych na Kongresie Federacji.
3. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza w trybie
jawnym, w formie uchwały.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu, w szczególności gospodarki finansowej, w tym sprawdzenie rozliczenia otrzymanych dotacji
budżetowych, planu dochodów i wydatków oraz rachunkowości w aspekcie ich
zgodności z przepisami;
2) informowanie Zarządu Federacji i członków Federacji o wynikach kontroli dotyczących
realizacji planu finansowego oraz gospodarki funduszami Federacji;
3) przedstawianie Zarządowi Federacji wniosków i zaleceń w sprawie usunięcia
stwierdzonych uchybień w działalności statutowej lub ewentualnych naruszeń w
gospodarce finansowej;
4) uczestniczenie, poprzez swojego przedstawiciela, w posiedzeniach Zarządu Federacji z
głosem doradczym;
5) na wniosek Zarządu Federacji wyrażanie opinii w sprawie podjęcia przez Federację
działalności gospodarczej w określonym zakresie:
6) składanie na Kongresie Federacji sprawozdania z działalności oraz wniosku o
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Federacji;
7) podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy
obecności co najmniej 50% członków Komisji Rewizyjnej Federacji.
8) członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu Federacji ani pozostawać z nimi w związku
b)

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK FEDERACJI
§ 27
1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Federacji składają się:
1) wpisowe i składki członkowskie;
2) wpływy z działalności gospodarczej, wydawnictw oraz imprez organizowanych
przez Federację;
3) darowizny i zapisy;
4) dotacje;
5) wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego;
6) wpływy z ofiarności publicznej.

3. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu
Federacji upoważniony jest Zarząd Federacji, z wyłączeniem możliwości:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi";

2) przekazywania ich 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;

3) 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 z celu statutowego;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

4. Federacja gospodaruje majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 28
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Federacji oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób, w tym
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika.
§ 29
Majątek Federacji przeznacza się na działalność statutową.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
1. Statut i zmiany w statucie uchwala Kongres Federacji większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zarząd Federacji powiadamia niezwłocznie członków Federacji o zmianie Statutu i
przesyła im nowy Statut po otrzymaniu zawiadomienia od Krajowego Sądu Rejestrowego
o wpisaniu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 31
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Federacji i wykorzystania jej dorobku oraz majątku
podejmuje Kongres Federacji większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania Federacji na podstawie uchwały Kongresu Federacji
likwidatorami są wyznaczeni przez Kongres członkowie Zarządu Federacji.
3. W razie rozwiązania Federacji przez Sąd zarządza on jej likwidację i wyznacza
likwidatora.
4. W procesie rozwiązania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.).

5. Postanowienia uchwały, o której mowa w ust. 1 mogą być zaskarżone do właściwego
sądu powszechnego.

