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STATUT 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 
1. Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, zwane dalej Zrzeszeniem, jest otwartym, demokratycznym, nie 

związanym z działalnością polityczną i religijną, związkiem wspólnot polonijnych, mających siedzibę i działających 
na terenie Szwecji. 

 

2. Zrzeszenie nosi w szwedzkim brzmieniu nazwę Polska Riksförbundet i Sverige, posiada osobowość prawną i sie-
dzibę w miejscu zamieszkania prezesa. 

 

3. Zrzeszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele nie są sprzeczne ze sta-
tutem Zrzeszenia. W ramach swoich struktur Zrzeszenie może tworzyć oddziały, niezależne sekcje i ugrupowa-
nia. 

 

CELE DZIAŁALNOŚCI I ŚRODKI 
 

4. Celem Zrzeszenia jest integracja środowiska polonijnego, popularyzacja kultury polskiej i języka polskiego, wspo-
maganie oświaty dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, reprezentowanie interesów członków wobec władz pol-
skich, szwedzkich i międzynarodowych oraz ich integracja ze społeczeństwem szwedzkim. 

 

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; 
 - dotacji władz szwedzkich; 
 - dochodów z imprez; 
 - darów osób fizycznych i prawnych. 
 

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA 
 

7. Członkiem Zbiorowym Zrzeszenia może być wspólnota polonijna mająca charakter organizacji, federacji, fundacji, 
komitetu lub sieci współpracy, nie mająca charakteru politycznego lub religijnego, która deklaruje czynne popar-
cie dla realizacji zadań statutowych Zrzeszenia i opłaca składki członkowskie. 

 

8. Ilość indywidualnych członków Zrzeszenia jest sumą ilości członków zadeklarowanych przez poszczególne zrze-
szone wspólnoty.  

 

9. Wspólnoty członkowskie opłacają z góry składkę członkowską do końca lutego roku obliczeniowego, na podsta-
wie stanu osobowego z końca poprzedniego roku.  

 

10. Wszelkie sprawy związane z członkostwem rozpatruje zarząd lub walne zebranie na podstawie regulaminu orga-
nizacyjnego Zrzeszenia.  

 

11. Członkostwo ustaje na własne żądanie organizacji, na skutek niezapłacenia składki członkowskiej przez 2 kolejne 
lata lub w wyniku działalności na szkodę Zrzeszenia. 

 

WŁADZE ZRZESZENIA 
12. Władzami Zrzeszenia są: 

• Walne zebranie; 
• Rada prezesów (liderów);   
• Zarząd; 
• Prezydium.  

13. Walne zebranie roczne zwoływane jest przez zarząd corocznie, w pierwszej połowie roku. 
1) Ilość delegatów z poszczególnych wspólnot określana jest przez zarząd zgodnie z zasadą proporcjonalności, 

lecz nie mniej niż jeden, nie więcej niż trzech delegatów. 
2) Obowiązkowymi kompetencjami zebrania rocznego są: zatwierdzenie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, 

udzielanie zarządowi absolutorium, ustalanie wysokości składek członkowskich, udzielenie pełnomocnictwa do 
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występowania w imieniu Zrzeszenia, decyzje w sprawach członkowskich oraz zatwierdzanie planu pracy, bu-
dżetu i zgłoszonych wniosków.  

3) Tryb zwoływania, przebieg oraz obowiązujące dokumenty określone są w regulaminie walnego zebrania. 
 

14. Walne zebranie wyborcze nazywane kongresem zwoływane jest przez zarząd co cztery lata, w pierwszej połowie 
roku. 
1) Ilość delegatów na kongres z poszczególnych wspólnot określana jest przez zarząd zgodnie z zasadą     

   proporcjonalności, lecz nie mniej niż jeden i nie więcej niż sześciu delegatów. 
2) Podstawowymi uprawnieniami kongresu są uprawnienia walnego zebrania rocznego.  
3) Dodatkowymi uprawnieniami kongresu są wybory zarządu, komisji rewizyjnej oraz zatwierdzanie zmian statu-

towych. 
4) Tryb zwoływania, przebieg oraz obowiązujące dokumenty określone są w regulaminie walnego zabrania.  
5) Za szczególne zasługi kongres może nadać tytuł Honorowego Prezesa ustępującemu prezesowi Zrzeszenia, na-

dający mu prawo brania udziału w pracach organów wykonawczych Zrzeszenia na prawach równych pozostałym 
ich członkom. 

 

15. Walne zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez zarząd na wniosek rady prezesów lub co najmniej połowy 
wspólnot członkowskich. Tryb zwoływania, przebieg oraz obowiązujące dokumenty określone są w regulaminie 
walnego zabrania. 

 

16. Rada prezesów 
1) Rada prezesów jest doradczym organem opiniującym Zrzeszenia i składa się z zarządu oraz prezesów, liderów 

lub osób kierujących poszczególnymi wspólnotami członkowskimi.  
2) Rada prezesów zbiera się corocznie w czwartym kwartale danego roku. 

 

17.       Zarząd kieruje działalnością Zrzeszenia w okresie pomiędzy walnymi zebraniami. 
1)  Zarząd składa się z: 

• wybieranych przez kongres prezesa i kasjera;   
• nominowanych przez prezesa i zatwierdzonych przez kongres wiceprezesa i sekretarza; 
• dwóch członków stałych - zatwierdzanych przez kongres prezesów lub przedstawicieli największych orga-

nizacji;  
• dwóch członków rotacyjnych - corocznie zatwierdzanych przez walne zebranie spośród prezesów lub 

przedstawicieli pozostałych organizacji;  
w pracach zarządu uczestniczą dwie osoby odpowiedzialne za koordynację działalności regionalnej w Polonij-
nych Radach Konsultacyjnych, region płd Szwecji i region Sztokholmu. 

2) Zarząd zbiera się przynajmniej 4 razy w roku i podejmuje bieżące decyzje merytoryczne i finansowe. 
 

18.     Prezydium składa się z prezesa, wiceprezesa, kasjera i sekretarza. Obowiązkiem prezydium jest przygotowanie 
merytoryczne i organizacyjne wszystkich zebrań władz statutowych Zrzeszenia.  

 

KOMISJE 
 

19. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch (wybieranych na kongresie) członków, kontroluje działalność finansową 
Zrzeszenia, składa sprawozdanie rewizyjne i wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium na Walnych Zebra-
niach. Tryb i zakres prac komisji rewizyjnej określone są w regulaminie finansowym. 

 

20. Komisja Wyborcza przygotowuje i przeprowadza wybory, składa się z przewodniczącego i trzech osób o wielolet-
nim doświadczeniu, wybieranych na walnym zebraniu. Tryb i zakres prac komisji wyborczej określone są w regu-
laminie wyborczym.  

 

21. Komisja Statutowa składa się z osób o znacznym doświadczeniu organizacyjnym i byłych prezesów Zrzeszenia. 
Komisja przygotowuje niezbędne zmiany statutowe oraz dokonuje wykładni obecnego statutu i regulaminów. W 
razie potrzeby komisja może dokooptować do swego składu dodatkowe osoby o znacznym doświadczeniu.  

 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

22. Członkami władz Zrzeszenia mogą być wyłącznie członkowie zrzeszonych wspólnot, a ich mandat wygasa wraz z 
utratą tego członkostwa.  

 

23. Decyzję o zmianach statutowych oraz rozwiązaniu Zrzeszenia może podjąć jedynie kongres większością 2/3 gło-
sów, w obecności nie mniej niż połowy delegatów.  

 

24. Wszystkie pozostałe decyzje władz Zrzeszenia, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej po-
łowy ogólnej liczby członków tych władz. W przypadku równowagi przeważa głos przewodniczącego danego or-
ganu Zrzeszenia. 
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25.  Pisemne protokoły z zebrań winny być dostarczane wspólnotom członkowskim i członkom odpowiednich władz 
Zrzeszenia w nieprzekraczalnym terminie: 

 - 2 tygodni po zebraniach zarządu i rady prezesów; 
 - 4 tygodni po walnym zebraniu. 
 

26.  Rokiem obrachunkowym Zrzeszenia jest rok kalendarzowy. 
 

27.  Decyzja o rozwiązaniu Zrzeszenia i rozdysponowaniu majątku musi być podjęta na dwóch kolejnych Walnych 
Zebraniach. 

28.     W przypadku panującego powszechnie szczególnego stanu zagrożenia mogą przestać obowiązywać statutowo                  
             przewidziane terminy oraz tryby zwoływania zebrań, przy zachowaniu zasad demokratycznego podejmowania  
             decyzji i tajności głosowania. Decyzje o tym zobowiązany jest podjąć po szerokiej konsultacji zorganizacjami  
             członkowskimi zarząd Zrzeszenia. 
 

29. We wszelkich sprawach nie objętych niniejszym statutem, obowiązują regulaminy Zrzeszenia i odpowiednie prze-
pisy prawa szwedzkiego. 

 
 
 
Niniejszy statut został zatwierdzony na Nadzwyczajnym Kongresie Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, w dniu 5 kwietnia 2014 roku. Po-
prawki w statucie zostały zatwierdzone na Kongresie Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, w dniu 22 kwietnia 2017 roku oraz na Nadzwyczaj-
nym Kongresie Zrzeszenia w dniu 30 czerwca 2020 roku. 


