U C H W A Ł A nr 2/2022
z dnia 21 czerwca 2022 r.
XII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w sprawie:
zmian w statucie

Na podstawie postanowienia § 67 ust. 1 Statutu Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego XII Krajowy Zjazd Delegatów uchwala, co następuje:
I. W statucie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a) Zarząd Główny ma prawo nie wyrazić zgody na prowadzenie przez
organizację wojewódzką i rejonową działań niezgodnych z celami
statutowymi Związku, lub takich, które zdaniem Zarządu Głównego mogą
zaszkodzić wizerunkowi Związku”.
2. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Związek ma prawo posiadania hymnu oraz sztandaru, a także używania
pieczęci, odznak i oznak według wzorów zgodnych z ustawami oraz
przepisami wykonawczymi”
3. W § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 5 w brzmieniu:
„3. Wysokość wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 2, określa
Zarząd Główny, zarząd wojewódzki lub rejonowy w drodze uchwały.
4. Osoba wybrana na funkcję Prezesa Związku, nie może pełnić funkcji we
władzach lub organach kontroli spółek oraz fundacji utworzonych przez
Związek.
5. W umowach między Związkiem, a członkiem Zarządu Głównego, zarządu
wojewódzkiego lub rejonowego oraz w sporach z nim, Związek
reprezentuje członek właściwej komisji rewizyjnej wskazany w uchwale
komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów
lub zjazdu właściwego szczebla”
4. W § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin,
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inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych,
zdrowotnych i kulturalnych środowiska. Organizowanie opieki
dobrosąsiedzkiej, wolontariatu, rehabilitacji i koleżeńskiej samopomocy
dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonków, a także pomocy
socjalnej dla osób najbardziej potrzebujących”.
5. W § 10 w ust. 1 po pkt. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) działania na rzecz wzmacniania aktywności seniorów oraz ich kondycji
psychofizycznej, przeciwdziałające poczuciu osamotnienia i bezradności
osób starszych,”
6. W § 12 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) małżonki i małżonkowie oraz pełnoletni członkowie rodzin żołnierzy
wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i pkt 4;”
7. W § 12 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej,
utożsamiające się z celami Związku określonymi w niniejszym Statucie;
8) osoby zainteresowane działalnością Związku, które zadeklarują chęć
realizacji jego celów statutowych”.
8. W § 14 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) do pogrzebu zgodnie z ceremoniałem wojskowym lub Poradnikiem
ceremonialnym ZŻWP z udziałem delegacji Związku.”
9. W § 18 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) nadanie orderu, krzyża, medalu lub odznaki okolicznościowej;”
10. W § 19 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Odznaczenia i wyróżnienia związkowe nadają: Prezydium Zarządu
Głównego, prezydium zarządu wojewódzkiego lub rejonowego oraz
zarząd koła zgodnie z zasadami i trybem ich nadawania”.
11. W § 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Prezes Związku, z zastrzeżeniem § 66 ust. 1, reprezentuje Związek
wobec organów władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej
i samorządowej oraz organizacji kombatanckich, żołnierskich,
społecznych, politycznych, młodzieżowych, a także związków
wyznaniowych w sprawach dotyczących działalności Związku.”
12. W § 31 po ust. 7 dodaje się ust. 8 -12 w brzmieniu:
„8. Jeżeli członkowie Zarządu Głównego wyrazili zgodę w formie
udokumentowanej, głosowanie nad uchwałami poza posiedzeniami
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Zarządu Głównego może odbywać się z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej.
9. Możliwość udziału w posiedzeniu Zarządu Głównego przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o
posiedzeniu Zarządu Głównego, zawierającym dokładny opis sposobu
uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
10. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na
posiedzeniach Zarządu Głównego odbywa się przy zapewnieniu, co
najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której
członek Zarządu Głównego może się wypowiadać w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed
lub w toku posiedzenia.
11. Członkowie Zarządu Głównego mogą wykonywać prawo głosu osobiście
lub poprzez pełnomocnika - członka Zarządu Głównego.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do protokołu z
posiedzenia Zarządu Głównego.
12.

Postanowienia ust. 8 - 11 stosuje się odpowiednio do członków
Prezydium Zarządu Głównego, a także zarządów wojewódzkich
i rejonowych oraz ich prezydiów”.

13. W § 32 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) monitorowanie warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych
członków Związku, organizowanie opieki dobrosąsiedzkiej, wolontariatu,
rehabilitacji i koleżeńskiej samopomocy, występowanie z wnioskami do
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz podległych mu instytucji i innych
organów władzy publicznej w sprawie poprawy sytuacji środowiska.”
14. W § 32 w ust. 2 pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) ustanawianie wzorów orderów, krzyży, odznak honorowych, medali
i odznak okolicznościowych Związku oraz zasad i trybu ich nadawania;”
15. W § 34 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
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2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”;
16. W § 35 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Zarządu
Głównego Związku oraz zarządów wojewódzkich i rejonowych
wybranych przez Główną Komisję Rewizyjną lub zaproponowanych
przez Prezydium Zarządu Głównego – przede wszystkim gospodarki
finansowej, w tym sprawdzenie rozliczenia otrzymanych dotacji
budżetowych, planu dochodów i wydatków oraz rachunkowości
w aspekcie zgodności z przepisami, a także innych dokumentów.
17. W § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Władze wojewódzkie i rejonowe Związku można tworzyć, gdy liczba
członków w kołach na danym terenie przekracza pięćdziesiąt osób przy
minimum dwu kołach”.
18. W § 41 w ust. 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) organizacja wojewódzka lub rejonowa liczy mniej niż pięćdziesiąt osób”.
19. W § 46 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów; w razie braku możliwości
udziału wybranego delegata w Krajowym Zjeździe Delegatów, delegatem
zostaje kolejny kandydat, który w wyborach uzyskał największą liczbę
głosów”.
20. W § 48 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie
„7) a) monitorowanie warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych
członków Związku, występowanie do Zarządu Głównego Związku
i lokalnych władz z wnioskami dotyczącymi systemowej poprawy opieki
zdrowotnej i socjalnej emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin;
b) organizowanie opieki dobrosąsiedzkiej, wolontariatu i koleżeńskiej
samopomocy dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonków,
a także pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym;
c) prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, rekreacyjno –
sportowej i turystycznej na rzecz środowisk seniorów, emerytów
i rencistów służb mundurowych, młodzieży, mieszkańców regionu
i kraju”;
21. W § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezydium zarządu wojewódzkiego lub rejonowego wykonuje zadania
zarządu wojewódzkiego lub rejonowego w zakresie określonym w § 48,
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ust. 2, pkt. 1, 4, 6, 7, 10,15,19 Statutu oraz kieruje pracą biura zarządu
wojewódzkiego lub rejonowego.”
22. W § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd koła składa się z 2 – 11 członków”.
23. W § 59 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) a) monitorowanie warunków socjalnych, zdrowotnych i warunków życia
członków koła oraz uczestniczenie w działaniach zmierzających do ich
poprawy, występowanie do zarządu wojewódzkiego lub rejonowego
Związku oraz właściwych ośrodków pomocy społecznej z wnioskami w
tych sprawach;
b) organizowanie opieki dobrosąsiedzkiej, wolontariatu i koleżeńskiej
samopomocy dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom,
występowanie do właściwego wojskowego organu emerytalnego oraz
Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym o udzielenie
pomocy socjalnej w przypadkach losowych”;
24. § 61 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja rewizyjna koła składa się z 2-5 członków. W małych kołach
(7-10 członków) dopuszcza się funkcjonowanie jednoosobowego organu
kontrolnego.
2. Komisja rewizyjna koła wybiera ze swego składu przewodniczącego. W
zależności od liczby członków może wybrać inne osoby funkcyjne”.
25. W § 64 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Jednostki organizacyjne Związku mogą, na podstawie udzielonych
pełnomocnictw, składać oferty na realizację zadań publicznych, składać
oświadczenia woli oraz przyjmować dotacje”.
26. W § 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.1) Związek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych
zasad określonych w odrębnych przepisach, w obszarach:
a) 58.14.Z - wydawanie czasopism,
b) 58.11.Z - wydawanie książek,
c) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza,
d) 58.13.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach.
e) 49.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb,
szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
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f) 66.29.Z - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia
2) Związek może zawiązywać spółki do prowadzenia działalności
gospodarczej;
3) decyzję o rozpoczęciu oraz o zaprzestaniu prowadzenia działalności
gospodarczej, a także jej formie może podjąć Zarząd Główny w drodze
uchwały, większością 2/3 głosów, po zasięgnięciu opinii Głównej
Komisji Rewizyjnej;
4) dochód z działalności gospodarczej wykorzystywany jest do realizacji
celów statutowych. Nie może być przeznaczony do podziału między
członków Związku”.
27. W § 64 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Związek może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku
publicznego, określoną w odrębnych przepisach, w obszarach:
1) 79.12.Z - organizacja wycieczek krajoznawczych oraz innych form
wypoczynku i rekreacji dla członków Związku, ich rodzin oraz
innych stowarzyszeń;
2) 85.59.B - organizacja zajęć edukacyjnych, sportowych, seminariów,
szkoleń i warsztatów dla członków Związku oraz ich rodzin
mających na celu między innymi dokształcanie, poszerzanie
wiedzy, edukację oraz wychowanie;
3) 85.60.Z - działania edukacyjne i kulturalne wspomagające
wszechstronny rozwój seniorów;
4) 88.10.Z - podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych
i obłożnie chorych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin
między innymi poprzez ochronę i promocję zdrowia, pomoc
socjalną i materialną;
5) 90.04.Z - działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji;
6) 93.29.B – działalność rozrywkowa i rekreacyjna; organizowanie
różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry,
pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, poza
pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni;
7)

94.12.Z współpraca z krajowymi i zagranicznymi oraz
międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się sprawami
ochrony i obrony praw człowieka;
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8) 94.99.Z - działalność wspomagająca rozwój wspólnot, a także
rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
mającą na celu podtrzymywanie tradycji narodowych,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
9) 96.03.Z - otaczanie opieką mogił oraz miejsc pamięci zmarłych i
poległych żołnierzy.
28. W § 64 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Decyzję o podjęciu odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz jej
obszarach i formach podejmuje Zarząd Główny w formie uchwały
większością 2/3 głosów, po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji
Rewizyjnej.
8. Dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do
prowadzenia działalności pożytku publicznego”.
29.

§ 70 otrzymuje brzmienie:
„Zarząd Główny powiadomi niezwłocznie zarządy wojewódzkie i rejonowe
Związku i prześle im nowy Statut po otrzymaniu zawiadomienia od
Krajowego Sądu Rejestrowego o wpisaniu zmian do Krajowego Rejestru
Sądowego”.

II. Tekst jednolity Statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, uwzględniający
zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem ujawnienia zmian Statutu w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Przewodniczący Zjazdu

Protokolant

/-/

Andrzej Sawicki

/-/

Józef Mól

Włocławek, dnia 21 czerwca 2022 r.
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