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STATUT 

Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 
§ 1 Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, zwane dalej Zrzeszeniem, jest otwartym, 

demokratycznym związkiem organizacji polonijnych, mających siedzibę i działających na terenie 
Szwecji. 

 
§2 Zrzeszenie nosi w szwedzkim brzmieniu nazwę Polska Riksförbundet i Sverige, posiada 

osobowość prawną i siedzibę w Sztokholmie. 
 
§3 Zrzeszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele nie są 

sprzeczne ze statutem Zrzeszenia. 
 

CELE, DZIAŁALNOŚĆ I ŚRODKI 
 
§4 Celem Zrzeszenia jest integracja środowisk polonijnych i reprezentowanie ich interesów wobec 

władz polskich, szwedzkich i międzynarodowych oraz integracja ze społeczeństwem szwedzkim 
poprzez popularyzację i wspomaganie oświaty i kultury polskiej. 

 
§5 Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez : 
  - współpracę z polskimi, szwedzkimi i międzynarodowymi środowiskami 
     i organizacjami; 
  - wspieranie uczestnictwa swoich członków w przedsięwzięciach 
     zgodnych z celami statutowymi Zrzeszenia; 

- działalność informacyjną i wydawniczą. 
 
§6 Działalność Zrzeszenia finansowana jest: 
  - ze składek członkowskich; 
  - z dotacji władz szwedzkich; 
  - z dochodów z imprez; 

-  z darów osob fizycznych i prawnych. 
 

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA 
 
§7 Członkiem Zbiorowym Zrzeszenia może być organizacja polonijna nie mająca charakteru 

politycznego i religijnego, działająca na terenie Szwecji na zasadach demokratycznych, która 
deklaruje czynne poparcie dla realizacji zadań statutowych Zrzeszenia i opłaca składki 
członkowskie. 

 
§8 Organizacja przystępująca do Zrzeszenia zobowiązana jest do złożenia następujących 

dokumentów:  
- pisemnego wniosku Walnego Zebrania organizacji o przyjęcie do Zrzeszenia, 
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- statutu organizacji. 
 
§9 Decyzję o przyjęciu nowej organizacji podejmuje Walne Zebranie lub Kongres. Do czasu decyzji, 

organizacja ubiegająca się o członkostwo uzyskuje status obserwatora. Status ten, upoważnia 
organizację do uczestniczenia w działalności Zrzeszenia bez prawa do dotacji oraz do 
uczestniczenia w jego zebraniach bez prawa głosu. 

 
§10 Organizacja może wystąpić ze Zrzeszenia na własne żądanie. Organizacja, która nie opłaciła 

składki członkowskiej przez dwa kolejne lata, traci automatycznie członkostwo w Zrzeszeniu.  
 
§11 Wykluczenie organizacji członkowskiej ze Zrzeszenia może nastąpić z powodu: 

- działania niezgodnego ze statutowymi celami i zadaniami Zrzeszenia;  
- działanie na szkodę Zrzeszenia; 

Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd , po wcześniejszym umożliwieniu przedstawicielom 
wykluczanej organizacji, zaprezentowania swojego stanowiska w tej kwestii. Organizacji 
wykluczanej przysługuje prawo odwołania się do Rocznego Walnego Zebrania/Kongresu. 
 

§12 Organizacje członkowskie opłacają składkę członkowską na podstawie stanu osobowego z końca 
poprzedniego roku, w terminie ustalonym przez Sekretariat, lecz nie później niż na 1 miesiąc przed 
Walnym Zebraniem lub Kongresem. Nieopłacenie składki w terminie, pozbawia organizację 
członkowską jej prawa do uczestnictwa w statutowych władzach Zrzeszenia. Przywrócenie tego 
prawa następuje po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie przed zakończeniem Kongresu lub 
Walnego Zebrania. 

 
§13 Ogólna ilość indywidualnych członków  Zrzeszenia wynika ze stanu osobowego poszczególnych 

zrzeszonych organizacji. 
 

WŁADZE ZRZESZENIA 
 
§14 Władzami Zrzeszenia są: 
  - Kongres 
  - Walne Zebranie 
  - Zarząd 
  - Sekretariat   
  - Komisja rewizyjna. 
 
§15 Członkami władz Zrzeszenia mogą być wyłącznie członkowie zrzeszonych organizacji, a ich 

mandat wygasa wraz z utratą tego członkostwa.  
 
§16 Kongres jest najwyższym organem Zrzeszenia, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące 

jego strategii i kierunku działania.  
1. Kongres jest zebraniem delegatów zrzeszonych organizacji i zbiera sie raz na 3 lata. 
2. Na swoim zebraniu w 2 półroczu, Zarząd decyduje o dacie i miejscu Kongresu oraz o ilości 

delegatów przypadających na poszczególne organizacje, przy zachowaniu zasady – nie mniej 
niż 1 i nie więcej niż 6 delegatów z danej organizacji. 

3. Organizacje członkowskie zobowiązane są zgłosić swoich delegatów do Sekretariatu, 
najpóźniej na 1 miesiąc przed ustaloną datą Kongresu. 

4. Materiały Kongresowe, zawierające zawiadomienie o dacie i miejscu Kongresu oraz porządek 
obrad, sprawozdania: z działalności Zrzeszenia i sprawozdanie finansowe oraz plan 
działalności wraz z budżetem, jak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, rozsyła 
Sekretariat delegatom najpóźniej na 14 dni przed Kongresem. 

5. Do zadań Kongresu należy: 
 a)  rozpatrywanie spraw wymienionych w §18 pkt3 a-g oraz i-j; 

      b)  wybór na trzyletnią kadencję: 
  -  prezesa, kasjera i 3 członków Sekretariatu 
  - 2 członków komisji rewizyjnej, w tym przewodniczącego 
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   c)  dokonywanie zmian w statucie Zrzeszenia; 
   d) decyzja o przystąpieniu do innej organizacji; 
   e)  decyzja o rozwiązaniu Zrzeszenia i rozdysponowaniu jego majątku 

 6. Za szczególne zasługi, Kongres na wniosek Zarządu, ma prawo nadać ustępującemu prezesowi 
Zrzeszenia, tytuł Prezesa Honorowego. Prezes Honorowy ma prawo brać udział w pracach 
Zarządu i Sekretariatu na prawach i obowiązkach równych pozostałym jego członkom. 

 
§17 Nadzwyczajny Kongres  

1. Nadzwyczajny Kongres zwołuje się w sytuacjach wyjątkowych i wyłącznie w celu 
rozpatrzenia konkretnej sprawy.  

2. Sekretariat jest zobligowany do zwołania Nadzwyczajnego Kongresu,  na pisemny wniosek 
(wraz z uzasadnieniem) co najmniej połowy organizacji członkowskich lub na wniosek 
Komisji Rewizyjnej.  

3. Decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Kongresu podejmuje Sekretariat, w ciągu 1 m-ca od 
daty wpłynięcia wniosku. Nadzwyczajny Kongres powinien się odbyć najpóźniej w ciągu 2 
miesięcy od tej decyzji. 

 4. Pisemne zawiadomienie wraz z porządkiem obrad, Sekretariat dostarcza delegatom najpóźniej 
na 1 miesiąc przed ustaloną datą zebrania. 

 5. Ilość delegatów przypadających na poszczególne organizacje ustala Sekretariat przy 
zachowaniu zasady ujetej w §16 pkt 2 

 
§18 Walne Zebranie jest organem decyzyjnym Zrzeszenia w latach pomiędzy Kongresami. Walne 

Zebranie jest Zebraniem Zarządu, poszerzonym o delegatów zrzeszonych organizacji, w ilości 1 
delegat na organizację. 
1. Na swoim zebraniu w 2 półroczu, Zarząd decyduje o dacie i miejscu Walnego Zebrania 

(przepisy ujęte w §16 pkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio). 
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Sekretariat, w 1 półroczu danego roku. 
3. Do zadań Walnego Zebrania należy: 
   a)  zatwierdzenie listy uprawnionych do głosowania; 
   b)  wybór przewodniczącego i sekretarza obrad, dwóch korektorów oraz dwóch 

osób do komisji skrutacyjnej; 
   c)  stwierdzenie prawomocności obrad;   

  d)  zatwierdzanie sprawozdań za ostatni rok sprawozdawczo-rozliczeniowy; 
e) udzielanie Sekretariatowi absolutorium; 
f) dokonywanie zmian w składzie Sekretariatu na wniosek Prezesa; 

   g)  ustalanie wysokości składki członkowskiej; 
  h)  zatwierdzanie planu działalności i budżetu;  

i)  rozpatrywanie wniosków Sekretariatu, Zarządu oraz organizacji 
     lokalnych, zgłoszonych do Sekretariatu na piśmie najpóźniej na 4 tygodnie 
     przed zebraniem; 

   j)  decydowanie o przyjęciu nowych organizacji do Zrzeszenia; 
    k)  rozpatrywanie odwołań od decyzji o utracie praw członkowskich; 
   l) wybór przewodniczącego i dwóch członków Komisji Wyborczej, na rok przed 
     Kongresem; 
   
§19 Zarząd 

1. Zarząd jest decyzyjnym, kontrolnym i opiniującym organem  Zrzeszenia i składa się z 
Sekretariatu oraz pozostałych prezesów poszczególnych organizacji członkowskich lub osób 
pełniących w organizacji obowiązki prezesa.  

2. Zarząd zwoływany jest raz na półrocze przez Sekretariat, przy czym w 1 półroczu danego roku, 
w terminie Walnego Zebrania. 

3. Zarząd: 
    - dokonuje oceny połrocznej działalności Sekretariatu; 
    - rozpatruje sprawozdania z działalność poszczególnych organizacji  
       członkowskich; 
    - stawia wnioski dotyczące bieżącej działalności Zrzeszenia dla Sekretariatu 
        oraz wnioski na Walne Zebranie; 
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  - decyduje o miejscu i dacie Kongresu i Walnego Zebrania oraz ustala 
      liczbę delegatów przypadających na poszczególne organizacje; 

  - stawia wniosek o nadanie przez Kongres tytuł Honorowego 
     Prezesa Zrzeszenia; 

    - podejmuje decyzje o wykluczeniu organizacji członkowskiej ze Zrzeszenia; 
    - przyznaje Honorowe Medale Zrzeszenia; 
 4. Sekretariat dostarcza członkom Zarządu pisemne zawiadomienie o zebraniu wraz z 

porządkiem obrad, najpóźniej na 3 tygodnie przed ustaloną datą zebrania. 
 
§20 Sekretariat 

1. Sekretariat składa się z: prezesa, kasjera  i 3 członków, wybieranych przez Kongres, na 
wniosek Prezesa. 

 2.   Wiceprezesa i sekretarzy może nominować Prezes spośród członków Sekretariatu.  
3. Prezes Zrzeszenia zwołuje Sekretariat przynajmniej 4 razy w roku. Członkowie Sekretariatu 

otrzymują zawiadomienie wraz z porządkiem obrad, najpóźniej na 14 dni przed zebraniem 
4. Sekretariat kieruje bieżącą działalnością Zrzeszenia w okresie pomiędzy zebraniami 

pozostałych władz statutowych, a w szczególności: 
 - realizuje podjęte przez Kongres/Walne Zebranie uchwały, 
 - zarządza majątkiem i finansami Zrzeszenia, 

  - przygotowuje Kongres oraz Walne Zebranie, 
  - przygotowuje i zwołuje Nadzwyczajny Kongres,  
  - przygotowuje i zwołuje zebrania Zarządu. 
 
§21   Komisja Rewizyjna 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący i jeden członek.  
2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność i finanse Zrzeszenia, składa sprawozdanie rewizyjne 

i stawia wniosek o udzielenie absolutorium Sekretariatowi na Kongresie lub Walnym Zebraniu. 
3. Komisja Rewizyjna dostarcza Sekretariatowi sprawozdanie rewizyjne najpóźniej na 1 miesiąc 

przed Kongresem lub Walnym Zebraniem. 
   

    PRZEPISY KOŃCOWE 
 
§22 Decyzje wszystkich władz Zrzeszenia, z wyjątkiem decyzji o których mowa w §23 niniejszego 

statutu, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków tych władz. Quorum na Kongresie i Walnym Zebraniu, stanowią obecni na sali, 
uprawnieni do głosowania delegaci.  

 
§23 Decyzję o zmianach w statucie oraz o rozwiązaniu Zrzeszenia i rozdysponowaniu jego majątku 

może podjąć jedynie Kongres większością 2/3 głosów, w obecności nie mniej niż połowy 
delegatów. 

 
§24 Rok sprawozdawczo - rozliczeniowy Zrzeszenia, obejmuje okres od 1.01 do 31.12 . 
  
§25 Do składania podpisów pod dokumentami w imieniu Zrzeszenia, upoważnieni są prezes i 
  kasjer indywidualnie. 
 
§26 We wszelkich sprawach nie objętych niniejszym statutem, obowiązują odpowiednie przepisy 

prawa szwedzkiego. 
 
§27    Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Nadzwyczajny Kongres Zrzeszenia  
          Organizacji Polonijnych w Szwecji, tj. z dniem 21 marca 2009 roku. 


