
STATUT ZWIĄZKU PODHALAN W 

ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ 

BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ 

Związek Podhalan w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej jest zarejestrowaną organizacją NON-PROFIT.  

1. NAZWA. SIEDZIBA. TEREN DZIAŁANIA. 

• Związek nosi nazwę ZWIĄZEK PODHALAN W ZJEDNOCZONYM 

KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ. 

• Związek Podhalan w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej posiada statut oparty na statucie Związku 

Podhalan w Wielkiej Brytanii w latach 1954-1993, statucie Związku 

Podhalan w Kanadzie oraz statucie Związku Podhalan w Polsce. 

• Główną siedzibą Związku jest Londyn a dokładnie Klub Orła Białego 

w dzielnicy Balham, 211 Balham High Street SW17 7BQ. 

• Terenem działania Związku jest Wielka Brytania oraz Irlandia 

Północna. Związek ma prawo do tworzenia oddziałów i ognisk wg 

zasad organizacyjnych określonych w niniejszym statucie. 

 

2. CELE. 

Działalność Związku opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

Związek Podhalan w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej służy ideowym, kulturalnym i finansowym celom: 

 

2a. CELE IDEOWE: 

- Propagowanie wewnątrz organizacji braterstwa, oparcia 

moralnego oraz poszanowania wspólnych wartości, 

- Pielęgnowanie i wzmacnianie miłości do Ojczyzny pośród 

członków i ich dzieci, 

- Kultywowanie pięknej tradycji góralskiej, 

- Umacnianie wśród członków umiłowania języka, 

literatury i sztuki góralskiej 

- Podtrzymywanie i przekazywanie wśród członków legend, 



tradycji, zwyczajów, ludowych strojów, muzyki, pieśni 

i tańców Podhala. 

 

 

2b. CELE KULTURALNE: 

- Nawiązywanie współpracy z artystami, autorami, tancerzami, 

zespołami itd. z regionu Podhala, 

- Organizowanie różnych grup, których celem będzie propagowanie 

kultury góralskiej np. nauka tańca dla dzieci itp. 

- Organizowanie występów artystycznych, wieczorów poetyckich, 

pokazów tańca itp. 

 

 2c. CELE FINANSOWE: 

-organizowanie imprez kulturalnych a przy ich pomocy gromadzenie 

środków finansowych potrzebnych do pokrycia kosztów związanych z 

prowadzeniem działalności Związku, 

- niesienie pomocy w przypadku choroby lub śmierci członków, 

- ubieganie się o dofinansowania różnego typu. 

Ponadto Związek ma na celu: 

- integrowanie górali oraz miłośników Podhala jak i również terenów 

przyległych, 

- propagowanie tradycji, kultury, gwary i zwyczajów góralskich na terenie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

- szerzenie wiedzy o polskich górach i góralszczyźnie, 

- wzajemna pomoc koleżeńska, 

- organizacja tzw. „posiadów” góralskich poprzedzonych mszą świętą, 

- delegacje i wyjazdy Związkowe na różnego typu wydarzenia tj. 

rekolekcje, rocznice, uroczystości innych Związków w Polsce i za granicą. 

 

3. CZŁONKOSTWO. REZYGNACJA. WYKLUCZENIE. 

CZŁONKÓW DZIELIMY NA: 

- zwyczajnych 

- wspierających 

- honorowych 



Członkiem zwyczajnym Związku może być każda osoba pochodzenia 

góralskiego (Tatry, Pieniny, Gorce, Beskidy, Góry Świętokrzyskie, Sudety) 

jak również osoby wykazujące zamiłowanie do góralszczyzny, polskich 

gór oraz kultury góralskiej. 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna 

deklarująca pomoc materialną i finansową oraz popierająca działalność 

Związku. 

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla 

kultury górali lub osoba zasłużona dla Oddziału Związku. 

 

- Członków przyjmuje Zarząd na podstawie wypełnienia deklaracji 

członkowskiej wraz z obowiązującymi składkami. 

- Członkami Związku mogą być osoby małoletnie od ukończenia 16 roku 

życia, które zadeklarują swoje członkostwo poprzez opłacenie składek. 

- Małoletni w wieku 12 - 16 lat mogą być przyjmowani w poczet 

członków Związku za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, bez prawa 

udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach.  

- Każdy członek ma prawo do wystąpienia ze Związku poprzez 

przekazanie pisemnej rezygnacji do Sekretarza Związku. 

- Zarząd Związku w porozumieniu z Sądem Koleżeńskim jak również 

pozostałymi członkami ma prawo do wykluczenia osoby, która w 

zdecydowany sposób działa na niekorzyść Związku a swoim zachowaniem 

wprowadza chaos wśród innych. Takie wykluczenie z członkostwa 

oznacza brak akceptacji na przyjęcie z powrotem. Decyzja jest stała, bez 

możliwości odwołania. Decyzja o wykluczeniu będzie przekazywana 

ustnie zainteresowanemu przez Zarząd Związku, jak również pisemnie 

przez Sekretarza Związku, 

- Wykluczenie może nastąpić również poprzez zaleganie ze składkami 

członkowskimi przez okres powyżej 3 miesięcy oraz poprzez nie stawianie 

się na obowiązkowych zebraniach przez okres 6 miesięcy. W tym 

przypadku wykluczonemu przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji 

w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wykluczenia.  

 

 

4. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE : 



- Nie obowiązuje opłata wpisowego, 

- minimalną wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Związku, 

- walne zgromadzenie może z ważnych powodów podnieść wysokość 

składek, 

- składki członkowskie przyjmuje Zarząd danego Oddziału, przekazując 

10% minimalnej składki członkowskiej Zarządowi Głównemu, 

- każdy oddział i ognisko Związku obowiązują takie same składki 

członkowskie, 

- kapelani Związku są zwolnieni z płacenia składek. 

 

 

5. OBOWIĄZKI I PRAWA CZŁONKÓW. 

 

Członkowie są zobowiązani do: 

- pracy dla dobra Związku poprzez realizację jego celów, 

- zjednywania nowych członków, 

- przestrzegania statutu, regulaminu oraz uchwał Związku, 

- regularnego wpłacania ustalonych składek rocznych, 

- obowiązkowego stawiania się na zebraniach Związku, 

- czynnego udziału w propagowaniu kultury góralskiej. 

 

Członkowie Związku mają prawo do: 

- udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu, 

- wyboru władz Związku, 

- dyskusji, wyrażania własnych opinii oraz przedstawiania własnych 

pomysłów na tematy związane z prowadzeniem działalności Związku jak 

również organizacją imprez kulturalnych. 

 

6. STRUKTURA ORGANIZACJI 

Związek Podhalan w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej składa się z Zarządu Głównego. Istnieje możliwość utworzenia 

samodzielnych oddziałów i ognisk z własnymi zarządami i własnym 

majątkiem. Dla dobra Związku Walne Zgromadzenie ma prawo na 



wniosek członków danego oddziału przeprowadzić kontrole finansową 

dowolnego oddziału czy ogniska. 

 

7. WŁADZE I ORGANY ZWIĄZKU: 

a) WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU: 

- Zjazd Podhalan, 

- Zarząd Główny, 

- Prezydium Zarządu Głównego, 

- Główna Komisja Rewizyjna, 

- Główny Sąd Koleżeński. 

b) WŁADZE ODDZIAŁU ZWIĄZKU: 

- Walne Zgromadzenie Oddziału, 

- Zarząd Oddziału, 

- Prezydium Zarządu Oddziału, 

- Komisja Rewizyjna Oddziału, 

- Sąd Koleżeński Oddziału. 

c) WŁADZE OGNISKA ZWIĄZKU. 

Władzą ogniska Związku jest Zarząd Ogniska. 

Zjazd Podhalan jest najwyższą władzą Związku.  

W Zjeździe Podhalan biorą udział: 

- z głosem decydującym- delegaci wybrani na Walnych Zgromadzeniach 

Oddziałów w ilości ustalonej przez Zarząd Główny, proporcjonalnie do ilości 

członków,  

- z głosem doradczym nieposiadający mandatu delegata członkowie Zarządu 

Głównego, Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i 

Głównego Sądu Koleżeńskiego, 

- członkom przysługuje jeden głos. 

Zwyczajny Zjazd Podhalan jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na trzy 

lata.  

Do kompetencji Zjazdu należy:  

a) Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu Podhalan, 



b) Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji 

Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, 

c) Ocena realizacji uchwał poprzedniego Zjazdu Podhalan,  

d) Udzielenie lub odmówienie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek 

Głównej Komisji Rewizyjnej, 

e) Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego i orzeczeń Głównego 

Sądu Koleżeńskiego, 

 f) Podejmowanie uchwał programowych Związku,  

g) Uchwalanie statutu Związku i jego zmian, 

h) Wybór władz Związku spośród delegatów na Zjazd:  

- Prezesa Związku,  

- Głównej Komisji Rewizyjnej, 

- Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

i) Podejmowanie w głosowaniu tajnym uchwały o rozwiązaniu Związku,  

j) Podejmowanie decyzji o likwidacji Związku, oraz we wszystkich sprawach, 

które wymagają uchwały Zjazdu Podhalan. 

k) Zatwierdzanie regulaminu działalności Głównej Komisji Rewizyjnej i 

Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

Nadzwyczajny Zjazd Związku Podhalan zwołuje się :  

a) na mocy uchwały zwyczajnego Zjazdu Podhalan,  

b) z inicjatywy Zarządu Głównego.  

c) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,  

d) na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków Związku.  

 

Nadzwyczajny Zjazd Podhalan załatwia tylko te sprawy, dla których został 

zwołany. 



 

 

UCHWAŁY: 

*Uchwały Zjazdu Podhalan są ważne, jeżeli zostaną podjęte zwykłą większością 

głosów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do 

głosowania.  

*Uchwały dotyczące statutu lub jego zmian wymagają większości 2/3 głosów 

przy obecności, co najmniej ½ delegatów uprawnionych do głosowania.  

*Uchwała dotycząca rozwiązania i likwidacji Związku wymaga 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.  

*Wszelkie uchwały na Zjeździe Podhalan zapadają w tajnym lub jawnym 

głosowaniu, o czym decyduje każdorazowo Zjazd Podhalan.  

*W głosowaniu tajnym podejmuje się uchwały w sprawach: 

 a) wyboru władz Związku,  

b) rozwiązania i likwidacji Związku.  

Obradami Zjazdu Podhalan kieruje według uchwalonego regulaminu obrad, 

przewodniczący Zjazdu lub zastępca przewodniczącego Zjazdu, wybrani z 

pośród delegatów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W tym 

samym trybie Zjazd wybiera sekretarza Zjazdu. Z obrad Zjazdu spisuje się 

protokół podpisany przez przewodniczącego, sekretarza oraz protokolantów. 

 

8. ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU PODHALAN W ZJEDNOCZONYM 

KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ. 

Zarząd Główny jest naczelnym organem zarządzającym Związku, kieruje 

jego działalnością, za którą odpowiada przed Zjazdem Podhalan. Działa na 

podstawie uchwalonego przez Zjazd statutu. 

Zarząd Główny Związku składa się z: 

*Prezesa, 



*14-osobowego Prezydium wybranego przez Zarząd Główny oraz Prezesów 

Oddziałów Związku, lub ich wiceprezesów wybranych przez Walne 

Zgromadzenia Oddziałów. 

Prezesem Zarządu Głównego jest Prezes Związku. 

Wybór prezydium Zarządu Głównego winien odbyć się w terminie 30 dni od 

Zjazdu Podhalan. 

Zarząd Główny działa na podstawie tego statutu. 

Posiedzenia plenarne odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz 

na miesiąc. 

Prezes Zarządu Głównego może sprawować swoją funkcję nie dłużej niż 2 

kadencje (6 lat). 

Ustępujący członek Zarządu pozostaje na stanowisku do czasu zakończenia 

zebrania, na którym zaakceptowano jego rezygnację i jego następca został 

wybrany. Nie mniej jednak członek Zarządu winien pozostać na stanowisku 

aż do następnego Walnego Zgromadzenia Członków. 

9. ZADANIA ZARZĄDU: 

- wybór członków Prezydium na wniosek Prezesa Związku, 

- wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu, 

- zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Podhalan, 

- organizowanie pracy Związku, 

- przyjmowanie oraz pozbawianie członkostwa, 

- ustalanie składek członkowskich Związku, 

- gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w granicach określonych 

statutem, 

- podejmowanie uchwał o powstaniu Oddziałów Związku i zatwierdzenie 

terytorialnego zakresu działania, 

- podejmowanie decyzji o likwidowaniu Oddziałów Związku, 



- sprawowanie nadzoru nad działalnością Oddziałów i Ognisk, 

- powoływanie kapelanów Związku, 

- rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego, 

- powoływanie pocztu sztandarowego, którego zadaniem jest uczestniczenie ze 

sztandarem w uroczystościach związkowych, troska o sztandar, współpraca z 

pocztami sztandarowymi Oddziałów, 

- uchwalanie planów pracy Zarządu Głównego, zatwierdzenie rocznych planów 

działania i planów finansowych 

Z obrad Zarządu Głównego spisuje się protokoły podpisane przez Prezesa 

Związku, Sekretarza i Protokolanta. 

Prezes Zarządu kieruje pracami Związku, czuwa nad ich należytym 

wykonaniem oraz reprezentuje Związek na zewnątrz. 

 

9. PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKŁADA SIĘ Z: 

- Prezesa wybieranego przez Zjazd Podhalan, 

- do 14 członków wybieranych przez Zarząd Główny na wniosek Prezesa, 

w tym: 

a) od 1 do 4 Wiceprezesów 

b) Sekretarza 

c) Skarbnika 

d) Chorążego 

e) 2 członków wspierających wybieranych na 1 rok 

 

Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:  

1. Reprezentowanie Związku Podhalan przez Prezesa, Sekretarza lub ich 

zastępców.  

2. Kierowanie bieżącymi sprawami Związku zgodnie ze statutem. 

3. Opracowywanie i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych, planów 

działalności, regulaminów wewnętrznych, sprawozdań.  

4. Obrona interesów Związku w urzędach i sądach oraz udzielania. 

stosownych pełnomocnictw.  



5. Sporządzanie sprawozdań z działalności. 

6. Realizacja uchwał Zjazdu i Zarządu Głównego.  

7. Zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego. 

8. Inicjowanie i prowadzenie innych spraw wynikających z postanowień 

niniejszego statutu. 

 

10.  KOMISJA REWIZYJNA to naczelny organ kontrolny Związku 

Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zjazd 

Podhalan na okres kadencji. W razie ustąpienia członka zwołuje się 

zebranie, na którym zostaje wybrany nowy członek. Główna Komisja 

Rewizyjna wybiera ze swojego grona: 

• Przewodniczącego 

• Zastępcę Przewodniczącego 

• Sekretarza 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu 

zarządzającego Związku ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Głównej 

Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej.  

Do kompetencji i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:  

-Nadzór nad działalnością organizacyjną i finansową Związku oraz nad 

gospodarką majątkiem Związku, 

- Przeprowadzenie, co najmniej 3 razy w ciągu kadencji kontroli Zarządu 

Głównego i jego organów, 

- Wydawanie zaleceń mających na celu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości, 

- Wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach zwołania przez Zarząd Główny 

nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan 

- Składanie Zjazdowi Podhalan sprawozdań ze swej działalności , 

- Nadzór na działalnością Komisji Rewizyjnej Oddziałów, 

- Opracowanie regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej. 



 

11.  GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI. 

 

Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Zjazd 

Podhalan na okres kadencji.   

Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona:  

- Przewodniczącego,  

- Zastępcę przewodniczącego,  

- Sekretarza.  

W razie ustąpienia w toku kadencji członka Głównego Sądu 

Koleżeńskiego zwołuje się zebranie, na którym zostaje wybrany nowy 

członek. 

Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:  

1. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami władz Zarządu 

Głównego oraz zarzutów o charakterze honorowym w sporach 

związanych z działalnością Związku.  

2. Rozstrzyganie sporów powstałych na tle nie przestrzegania statutu, 

regulaminu i uchwał władz Związku.  

3. Załatwianie odwołań od uchwał Sądów Koleżeńskich Oddziałów.  

4. Opracowanie regulaminów działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego, 

Sądów Koleżeńskich Oddziałów i przedstawianie ich do zatwierdzenia 

Zjazdowi Podhalan. 

5. Nadzór nad działalnością Sądów Koleżeńskich w Oddziałach Związku.  

6. Składanie Zjazdowi Podhalan sprawozdań ze swej działalności.  

Główny Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym, wyznaczonym przez 

przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego. Od uchwały Głównego Sądu 

Koleżeńskiego mocą, której załatwiono sprawę w I instancji służy odwołanie do 

Zjazdu Podhalan. Odwołanie składa się za pośrednictwem Głównego Sądu 

Koleżeńskiego. Uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego załatwiające sprawy w 

trybie odwoławczym od uchwał Sądów Koleżeńskich Oddziałów są ostateczne. 

Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

- upomnienie,  

- wykluczenie ze Związku.  



 

12.  WYBÓR KAPELANA ZWIĄZKU. 

Kapelana wybierają wszyscy członkowie Związku po podaniu propozycji. 

Wybierany jest kapelan główny oraz zastępca kapelana, który po ustąpieniu 

kapelana głównego przejmie jego funkcję. Kapelan wybierany jest wraz z 

nowym wyborem Prezesa co nie oznacza, że nie może pozostać nim ta sama 

osoba duchowna na kolejną kadencję. 

13.  ZEBRANIA ZWIĄZKU. 

Każde zebranie powinno rozpocząć się wspólną modlitwą prowadzoną przez 

kapelana Związku lub przez osobę do tego wyznaczoną. 

14.  ODDZIAŁY ZWIĄZKU PODHALAN. 

W większych skupiskach członkowie Związku Podhalan mogą zrzeszać  się w 

Oddziały.  Utworzenie Oddziału wymaga zatwierdzenia Zarządu, którego 

zadaniem będzie unormowanie spraw organizacyjnych oraz finansowych 

między Zarządem Związku a Zarządem Oddziału. Zarządy poszczególnych 

oddziałów muszą odbywać coroczne posiedzenia. 

Do powołania Oddziału wymagana jest ilość co najmniej 20 członków, a do 

powołania Ogniska 10 członków Związku.  Oddziały i Ogniska realizują cele i 

zadania zawarte w tym statucie. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne 

Zgromadzenie. Biorą w nim udział członkowie Oddziału. W Walnym 

Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz 

naczelnych Związku (Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Sąd 

Koleżeński) nie będący członkami Oddziału. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz na 3 

lata. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy: 

 a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału, 

 b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej, 

 c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Sądu Koleżeńskiego,  



d) udzielanie i odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, 

e) wybór władz Oddziału ,Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego/ oraz wybór delegatów na Zjazd Podhalan, 

 f) uchwalenie wniosków i postulatów do załatwiania przez władze naczelne 

Związku, 

 g) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich przy uwzględnieniu 

tego statutu 

Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Oddziału przysługuje tylko tym 

członkom, którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż jeden rok, co stwierdza 

skarbnik. 

Zarząd Oddziału składa się z Prezesa, od 1-2 wiceprezesów, sekretarza, 

chorążego i 2-5 członków wspierających. W skład Zarządy Oddziału wchodzą 

Prezesi Ognisk, które organizacyjnie podlegają Oddziałowi. 

Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata. Prezes Zarządu Oddziału może 

sprawować swoją funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż 2 kadencje.  

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:  

1. Reprezentowanie Oddziału przez Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza.  

2. Kierowanie sprawami Oddziału.  

3. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał i wytycznych 

naczelnych władz Związku.  

4. Występowanie do Zarządu Głównego w uzasadnionych przypadkach o 

zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan.  

5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziału.  

6. Sporządzanie rocznych preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do 

wiadomości Zarządowi Głównemu.  

7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków. 



8. Zarządzanie i administrowanie majątkiem Związku w granicach i na zasadach 

określonych przez statut.  

9. Powoływanie w skład Pocztu Sztandarowego dwóch zastępców Chorążego.  

10. Składanie rocznych sprawozdań z działalności, Zarządowi Głównemu.  

Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. 

Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik tworzą Prezydium Zarządu, które może 

w składzie co najmniej trzyosobowym podejmować uchwały w sprawach 

należących do Oddziału. 

 Przepisy dotyczące zatwierdzenia uchwał, sposobu ich podejmowania i 

ważności określone dla Prezydium Zarządu Głównego, stosuje się odpowiednio 

dla Prezydium Zarządu Oddziału.  

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego, 

Sekretarza, 1 członka wybranego przez Walne Zgromadzenie na okres trzech 

lat.  Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami organu 

zarządzającego Oddziału, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Komisji 

Rewizyjnej Oddziału nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej. Przy uzupełnianiu składu Komisji Rewizyjnej 

Oddziału stosuje się odpowiednie przepisy o uzupełnieniu składu Głównej 

Komisji Rewizyjnej. Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału określa 

regulamin opracowany przez Główną Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez 

Zjazd Podhalan.  

Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 osób, w tym:  

a) Przewodniczącego,  

b) Sekretarza 

c) 1 członka, wybranego przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. 

Przy uzupełnieniu składu Sądu Koleżeńskiego Oddziału stosuje się odpowiednio 

przepisy o uzupełnieniu składu Głównego Sądu Koleżeńskiego.  Zakres 



kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa regulamin opracowany przez 

Główny Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Zjazd Podhalan.  

Ognisko jest najmniejszą komórką organizacyjną Związku. Ognisko 

podporządkowane jest wybranemu przez siebie Oddziałowi Związku.  

Ognisko wybiera swój Zarząd w składzie: Prezes, Sekretarz i Skarbnik.  

Jeżeli Ognisko liczy więcej niż 10 członków Walne Zgromadzenie Ogniska może 

wybrać w skład Zarządu Ogniska jednego wiceprezesa i 2 członków Zarządu. 

Prezes Ogniska wchodzi w skład Zarządu Oddziału. Ognisko prowadzi 

działalność, odbywa okresowe zebrania członków podobnie jak Oddziały oraz 

wybiera Delegatów na Zjazd Podhalan w ilości ustalonej przez Zarząd Główny.  

Kadencja Zarządu Ogniska trwa 3 lata. 

15.  MAJĄTEK ZWIĄZKU. 

Majątek Związku stanowią składki członkowskie, darowizny od osób 

prywatnych oraz firm, dofinansowania z różnych instytucji, dochody z 

prowadzonych imprez kulturalnych oraz ze sprzedaży wyrobów regionalnych 

a także dochody z ofiarności publicznej.  

Majątek Związku należy do organizacji i nie może być wykorzystywany z 

żaden sposób do celów prywatnych.  

Zobowiązania majątkowe i finansowe na rzecz Zarządu Głównego podpisuje 

Prezes Związku oraz Sekretarz lub Skarbnik Zarządu Głównego, w imieniu 

Oddziału- Prezes oraz Sekretarz Oddziału lub Skarbnik, a w imieniu Ogniska 

Prezes oraz Sekretarz lub Skarbnik Ogniska.  

Związek prowadzi rachunkowość i ewidencję majątkową zgodnie z 

obowiązującymi przepisami na terenie Wielkiej Brytanii. 

 

16.  ZMIANA STATUTU. 

Zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Zjazdu Podhalan przy udziale 

co najmniej 30% członków. 

 



17.  LIKWIDACJA ZWIĄZKU. 

O likwidacji Związku decyzję podejmuje ZARZĄD ZWIĄZKU na kolejnym 

zebraniu Walnym również przy udziale co najmniej 30% członków Związku. Na 

tym zebraniu podejmuje się także decyzję o sposobie likwidacji oraz o 

przeznaczeniu majątku Związkowego. 

18.  OFICJALNY UBIÓR 

Oficjalnym ubiorem członków Związku jest ubiór Górala z regionu, z którego 

dany członek pochodzi. Oficjalny ubiór powinien być noszony przez 

wszystkich członków podczas ceremonii, mszy świętych, posiadów, parad, 

oficjalnych zebrań. 

19.  DELEGACJE ZWIĄZKOWE. 

Zarząd Związku otrzymując zaproszenia z zewnątrz na różnego typu 

wydarzenia, imprezy, eventy wybiera delegatów ze wszystkich członków, 

którzy w tym czasie będą reprezentować Związek. Zaproszenia mogą 

dotyczyć wyjazdów krajowych (Wielka Brytania) jak również 

zagranicznych. Koszty biletów lotniczych, autokarowych itp. pokrywane 

są z budżetu Związku po wcześniejszym poinformowaniu ogółu. 

 

 

20.  POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

• Nie wolno łączyć stanowisk Prezesa Zarządu Głównego i Prezesa 

Oddziału. 

• Wniosek o likwidację Związku nie może być wnioskiem nagłym, 

musi wpłynąć do Zarządu Głównego najpóźniej na 1 miesiąc przed 

terminem Zjazdu Podhalan. 

• Zebrania Związku będą odbywać się pod warunkiem 

powiadomienia członków co najmniej 7 dni przed wyznaczonym 

terminem.  

• Żaden z członków nie otrzymuje zapłaty za wykonywaną pracę. 

Wszyscy członkowie działają na zasadzie czynu społecznego. 

 

 



• Zarząd Główny oraz Zarządy poszczególnych Oddziałów muszą 

organizować coroczne zebrania sprawozdawcze. Jeżeli nie ma 

możliwości zebrania plenarnego dopuszcza się zebranie za pomocą 

łącza internetowego. W takim przypadku wszyscy zainteresowani 

muszą zostać poinformowani o dokładnym terminie i godzinie 

takiego spotkania. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania organizacji. 

 


