
DEKLARACJA PROGRAMOWA 

ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ 

TOWARZYSTWA PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

 

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI. Łączy nas szacunek do człowieka, który wbrew wielu 

przeciwnościom budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą Polskę i do tej 

niepodległości Naród doprowadził. 

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w 

narodową pamięć, aby stawały się wzorem i drogo-wskazem  dla kolejnych pokoleń 

Polaków. 

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI. Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego 

ładu w Polsce  myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na 

działalność władz i grup rządzących. 

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI. 

Tak jak On, dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą, 

wykluczającą anarchię. 

Tak jak On, chcemy zintegrowanego społeczeństwa, które interes i dobro 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej postawi ponad różnicami politycznymi, 

światopoglądowymi, narodowościowymi i grupowymi. 

Tak jak On, będziemy dbać o godność i dumę narodową, nie tolerując w tych 

sprawach żadnych kompromisów. 

Tak jak On, rozumiemy, iż szansą dla Polski jest społeczeństwo pracowite, zdrowe 

fizycznie i moralnie, wolne od wynaturzeń. 

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI. Realizowanie testamentu Największe-go Polaka 

uważamy za swój obywatelski i patriotyczny obowiązek.  

Jesteśmy spadkobiercami ruchu piłsudczykowskiego i Związków Strzeleckich II. 

Rzeczypospolitej. 

Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą siłą polityczną, z każdym ruchem 

społecznym, którzy w myślach i dokonaniach Pierwszego Marszał-ka Polski widzą 

inspirację do pracy dla Ojczyzny i Państwa Polskiego. 



 

STATUT 

ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARZYSTWA PAMIĘCI 

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

 

I Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie, zwane dalej w treści statutu „Związkiem”, działa pod nazwą 

„Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa 

Piłsudskiego”. 

§ 2 

1. Związek działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Związek może zrzeszać obywateli polskich, przebywających stale za granicą. 
3. Obywatele polscy, przebywający stale za granicą i będący członkami Związku, 
mogą zgodnie z prawem miejscowym działać w środowisku Polonii. 
 

§ 3 

Siedzibą władz naczelnych Związku jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 4 

Związek działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o 

stowarzyszeniach” (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi 

zmianami). 

§ 5 

1. Związek może być członkiem związków i stowarzyszeń. 
2. Decyzję w sprawie przynależności Związku do innych stowarzyszeń i związków 
stowarzyszeń podejmuje Zarząd Krajowy Związku 
 

§ 6 
 

1. Związek posiada osobowość prawną. 
2. Terenowe jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej i działają na 
podstawie pełnomocnictw Zarządu Krajowego. 



3. Terenowe jednostki organizacyjne zgłaszają ich powołanie - skład władz lub 
zmiany – do właściwego miejscowo starosty lub prezydenta. 
4. Zarząd Krajowy Związku posiada pieczęć okrągłą z napisem w otoku „Związek 
Piłsudczyków RP - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Zarząd Krajowy”, w 
środku pola orzeł wojsko-wy w koronie. 
 

II Symbole Związku 
 

§ 7 
 

1. Symbolami Związku są:  
a) sztandar Związku, 
b) odznaka organizacyjna Związku, którą jest profil głowy Józefa Piłsudskiego 
zwrócony w prawo, z napisem w otoku „Związek Piłsudczyków RP”, 
c) strój organizacyjny, składający się z munduru wyjściowego oraz czapki 
maciejówki (stylizowany mundur strzelecki), 
d) stopnie oraz odznaczenia organizacyjne nadawane przez Związek. 
2. Zasady używania symboli Związku określa odrębny Regulamin, zatwierdzony 
przez Zarząd Krajowy Związku. 
 

§ 8 
 

Świętem Związku jest dzień 13 września. 
 

§ 9 
 

Hymnem Związku jest Marsz Pierwszej Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. 
 

§ 10 
 

Okręgi i Oddziały Związku maja prawo posiadać sztandar organizacyjny. Wzory 
sztandarów oraz proporców zatwierdza Zarząd Krajowy Związku. 
 

§ 11 
 

1. Związek ma prawo nadawać odznaczenia i stopnie organizacyjne: 
a) Order Honorowy Związku Piłsudczyków RP (noszony na szyi), 
b) Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP” (złoty, srebrny i brązowy), 
c) medal „Zasłużony dla Związku Piłsudczyków RP”, (złoty, srebrny i brązowy), 
d) odznaka „Honorowy Piłsudczyk”, 
e) ryngraf „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP”, 
f) dyplom uznania w twardej stylizowanej okładce. 
 



2. Wnioski w sprawie nadawania odznaczeń i stopni organizacyjnych, rozpatruje 
Kapituła Honorowa Odznaczeń i Mianowań, przedstawia propozycje do 
zatwierdzenia przez Zarząd Krajowy. Kapituła działa na podstawie Regulaminu 
nadawania odznaczeń i stopni organizacyjnych, zatwierdzanego przez Zarząd 
Krajowy. 
 

III Cele ideowe i program działania 
 

§ 12 
 

Cele ideowe Związku określa „Deklaracja Programowa Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej - Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego”, stanowiąca 
integralną część Statutu. 
 

§ 13 
 

Celem Związku jest: 
1. Popularyzacja postawy i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy nie-podległego 
Państwa Polskiego - jako wzorca patriotycznego. 
2. Kształtowanie postaw obywatelskich, zgodnych ze wskazaniami moralnymi 
Józefa Piłsudskiego. 
3. Propagowanie w społeczeństwie państwowotwórczych idei Józefa Piłsudskiego, 
odniesionych do realiów politycznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz współdziałanie 
w patriotycznym wy-chowaniu młodzieży i przygotowaniu jej do służby Ojczyźnie. 
4. Inspirowanie do tworzenia Społecznych Komitetów Budowy: pomników, 
obelisków, tablic epitafijnych, upamiętniających Józefa Piłsudskiego. 
5. Prowadzenie działalności wydawniczej, propagującej spuściznę myśli 
państwowotwórczej i politycznej Józefa Piłsudskiego. 
6. Prowadzenie właściwej polityki historycznej, walki o kultywowanie tradycji 
narodowej, propagowanie patriotycznych postaw zarówno w środowiskach 
lokalnych jak i na szczeblu ogólnokrajowym. 
 

§ 14 
 

1. Związek realizuje swoje cele, poprzez: 
a) organizowanie sympozjów, sesji i prelekcji popularno-naukowych,  
b)  opiekę nad miejscami pamięci narodowej, 
c)wydawanie pisma Piłsudczyk oraz innych wydawnictw zwartych, 
d) gromadzenie pamiątek związanych z Józefem Piłsudskim. 
2. W szczególności Związek włączać i angażować będzie do swej działalności 
młodzież. 
 
 



IV Członkowie Związku 
 

§ 15 
 

Członkowie Związku dzielą się na:  
a) zwyczajnych 
b) wspierających 
c) honorowych. 
 

§ 16 
 

1. Członkiem zwyczajnym zostać może każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 
oraz cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, posiadający zdolność do czynności prawnych, który po zapoznaniu się z 
Deklaracją Programową oraz Statutem Związku, podpisze deklarację organizacyjną. 
2. Członków zwyczajnych do Związku przyjmuje Zarząd Okręgu lub Oddziału, w 
którym złożyli oni deklarację organizacyjną Związku. 
 

§ 17 
 

Warunkami pozostawania członkiem zwyczajnym Związku jest: 
1. Przestrzeganie zasad zawartych w Deklaracji Programowej Związku i regulacji 
określonych statutem Związku oraz regulaminami wewnętrznymi.  
2. Udział w realizacji celów Związku.  
3. Godne publiczne reprezentowanie Związku. 
4. Dotowanie materialnego bytu Związku – minimum w wymiarze określonym 
wysokością składek członkowskich. 
 

§ 18 
 

1. Członek zwyczajny ma obowiązek uczestniczenia w działalności statutowej 
Związku. 
2. Członek Zwyczajny, zamieszkały w miejscowości, w której nie ma Oddziału 
Związku, ma obowiązek współdziałać z najbliższą jednostką terenową. 
 

§ 19 
 
Członek zwyczajny Związku ma prawo: 
1. Czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Związku. 
2. Udziału we wszelkich formach działalności organizacyjnej Związku. 
3. Oceniania działalności Związku oraz zgłaszania wniosków i postulatów pod 
adresem władz Związku. 
4. Korzystania z materialnej bazy działalności Związku. 



 
§ 20 
 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 
a) zgonu, 
b) dobrowolnego odstąpienia od członkostwa, oświadczonego na piśmie władzom 
Związku, 
c) skreślenia z powodu zalegania z opłaceniem składek przez okres, co najmniej 12 
miesięcy, 
d) wykluczenia za działalność na szkodę Związku, 
e) wykluczenia na skutek utraty praw publicznych, orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu. 
2. Skreślenie dokonywane jest uchwałą Zarządu Okręgu lub Oddziału. Od uchwały 
tej przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania pisemnego powiadomienia. 
3. W odniesieniu do członków zwyczajnych Związku, niezrzeszonych w Okręgach lub 
Oddziałach Związku, uchwałę o skreśleniu z ewidencji podejmuje Prezydium 
Zarządu Krajowego. W takim przypadku, członkowi przysługuje prawo odwołania 
do Zarządu Krajowego w terminie określonym w ust. 2. 
4. O wykluczeniu za działalność na szkodę Związku orzeka Sąd Koleżeński, od 
którego postanowień przysługuje środek odwoławczy do Głównego Sądu 
Koleżeńskiego, złożony w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego 
powiadomienia o wykluczeniu. 
5. Wykluczenie – na skutek utraty praw publicznych – stwierdzone jest uchwałą 
stosownego organu Związku (Zarządu Okręgu, Oddziału lub Prezydium Zarządu 
Krajowego). Od uchwały tej przysługuje odwołanie do odpowiednich władz Związku 
po zatarciu skazania. 
6. Powiadomienie o faktach wymienionych w pkt. 2, 3, 4 oraz 5 następuje listem 
poleconym, za zwrotnym poświadczeniem odbioru. 
 

§ 21 
 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która jako 
zainteresowana popieraniem programu i celów działalności Związku, zadeklaruje 
określone kwotowo lub rzeczowo poparcie materialne na rzecz Związku. 
2. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Krajowy, po 
otrzymaniu deklaracji określającej sposób wspierania Związku. W przypadku osoby 
prawnej, Zarząd Krajowy przyjmie deklarację podpisaną przez osoby formalnie 
umocowane do jej reprezentowania. 
3. Członek wspierający, będący osobą prawną, ustanowi swojego przedstawiciela, 
który może uczestniczyć w obradach gremiów Związku, z głosem doradczym. 
4. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku: 
a) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wspierania Związku, 



b) zgonu członka, 
c) likwidacji osoby prawnej, 
d) działania na szkodę Związku, 
e) skreślenia uchwałą Zarządu Krajowego Związku, wskutek nie wywiązywania się z 
zawartych wcześniej ustaleń. 
5. O podjęciu uchwały członek wspierający zostanie powiadomiony w sposób 
określony w § 20 ust.6. Od uchwały Zarządu Krajowego przysługuje członkowi 
wspierającemu odwołanie do Kongresu Delegatów w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia Uchwały. 
 

§ 22 
 

1. Członkostwo honorowe przyznać można osobom fizycznym, szczególnie 
zasłużonym w opinii członków Związku. 
2. Członkostwo honorowe przyznawane jest uchwałą Kongresu Delegatów, na 
wniosek Zarządu Krajowego. Prawo zgłoszenia kandydatów na członków 
honorowych przysługuje członkom zwyczajnym. 
3. Członkom Honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, przy 
czym zwolnieni są oni z obowiązku uiszczania składek. 
4. Cofnięcie członkostwa honorowego następuje uchwałą Kongresu Delegatów, na 
wniosek Zarządu Krajowego Związku, z powodu: 
a) zgonu członka, 
b) rezygnacji pisemnej członka, 
c) działania na szkodę Związku, 
d) utraty praw publicznych, orzeczonych prawomocnym wy-rokiem Sądu. 
5. O pozbawieniu członkostwa honorowego Zarząd Krajowy powiadamia osobę 
zainteresowaną, z zachowaniem dyspozycji zawartej w § 20 ust. 6 niniejszego 
Statutu. 
 
 

    V Struktura organizacyjna Związku 
 

§ 23 
 

Struktura organizacyjna Związku obejmuje: 
1. Władze naczelne Związku 
a) Kongres Delegatów. 
b) Zarząd Krajowy.  
c) Główna Komisja Rewizyjna. 
d) Główny Sąd Koleżeński. 
2. Władze Okręgu Związku 
a) Walne Zebranie Okręgu. 
b) Zarząd Okręgu. 



c) Okręgowa Komisja Rewizyjna. 
d) Okręgowy Sąd Koleżeński. 
3. Władze Oddziału Związku 
a) Walne Zebranie Oddziału. 
b) Zarząd Oddziału. 
c) Komisja Rewizyjna Oddziału. 
d) Sąd Koleżeński Oddziału. 
 

§ 24 
 

1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata. 
2. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, ustalanym 
każdorazowo przez zgromadzenie członków uprawnionych do głosowania. 
3. Wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy 
obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 
4. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego 
obrad. 
5. Głos może być: „za”, „przeciw” albo „wstrzymujący się” z możliwością „votum 
separatum”. 
6. Uchwały władz wyższego szczebla są obowiązujące dla władz niższego szczebla. 
7. Władze wyższego szczebla mogą zawiesić lub uchylić uchwałę władz niższego 
szczebla, jeżeli narusza obowiązujące prawo lub Statut. 
8. Władze i organy Związku, mogą w drodze uchwały odwołać ze swojego składu 
członka, z powodu jego bezczynności, opuszczania posiedzeń, działania sprzecznego 
z prawem lub Statutem, z wyjątkiem prezesa i przewodniczących komisji 
wybieranych oddzielnie w wyborach powszechnych. 
9. Władze i organy nadrzędne sprawują nadzór nad władzami i organami niższych 
szczebli oraz mają prawo do zawieszania w czynnościach pełnego lub częściowego 
składu władz i organów tych szczebli, jeżeli zostanie stwierdzona bezczynność, 
działanie sprzeczne z prawem lub Statutem. 
10. Na okres zawieszenia władz, nie dłuższy niż 6 miesięcy, powoływany jest przez 
władze wyższego szczebla Zarząd Tymczasowy. 
 

VI Kongres Delegatów 
 

§ 25 
 

Kongres Delegatów jest najwyższym Organem Władzy Związku, zwoływany jest, 
jako zwyczajny lub nadzwyczajny. 
 
 
 
 



§ 26 
 

1. O dacie i godzinie otwarcia obrad Kongresu Delegatów i proponowanym 
porządku obrad, Zarząd Krajowy zobowiązany jest powiadomić Zarządy Okręgów i 
Oddziałów, na 30 dni przed wyznaczonym dniem rozpoczęcia obrad. 
2. Obrady w pierwszym terminie są ważne, jeżeli uczestniczy w nich przynajmniej 
50% wybranych delegatów. 
3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust.1. Zarząd Krajowy określi drugi termin 
otwarcia obrad Kongresu Delegatów. 
4. Obrady Kongresu Delegatów, rozpoczęte w drugim terminie, są prawomocne bez 
względu na liczbę przybyłych na nie delegatów. 
5. Uchwały Kongresu Delegatów są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą 
większością głosów. 
 

§ 27 
 

W Kongresie Delegatów udział biorą: 
1. Z głosem decydującym delegaci wybrani na okres kadencji, członkowie 
ustępujących Władz Naczelnych Związku z czynnym i biernym prawem wyborczym. 
2. Z głosem doradczym członkowie honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd Krajowy 
goście.  
 

§ 28 
 

Zwyczajny Kongres Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Krajowy Związku raz na 
cztery lata. 
 

§ 29 
 

1. Nadzwyczajny Kongres Delegatów zwoływany jest: 
a) z inicjatywy Zarządu Krajowego Związku, 
b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 delegatów wyłonionych na Zwyczajnym 
Kongresie Delegatów.  
2. Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajny Kongres Delegatów w ter-minie 30 dni od 
dnia otrzymania pisma zawierającego żądanie jak ustalono w ust.1 lit.(b, c). 
3. Nadzwyczajny Kongres Delegatów obraduje wyłącznie na temat, na który został 
zwołany. 
  

§ 30 
 

1. Delegaci na Kongres Delegatów wybierani są w głosowaniu tajnym lub jawnym 
na Walnych Zebraniach członków Okręgów i Oddziałów, w proporcji określonej 



przez Zarząd Krajowy. Liczba kandydatów na delegatów może być większa od liczby 
mandatów. 
2. Mandaty delegatów utrzymują ważność do dnia wyborów delegatów na 
następny Kongres Zwyczajny Delegatów. 
 

§ 31 
 

1. Pracami Kongresu Delegatów kieruje – zgodnie z uchwalonym przez 
Zgromadzenie Porządkiem i Regulaminem obrad wybrany spośród delegatów 
Przewodniczący obrad. 
2. Z przewodniczącym obrad współpracują wybrani spośród delegatów: 
a) zastępca, 
b) sekretarz, 
c) członkowie komisji Kongresu Delegatów. 
3. Kongres Delegatów dokonuje wyboru komisji 
a) mandatowo - skrutacyjnej,  
b) uchwał i wniosków.  
4. Nadzwyczajny Kongres delegatów dokonuje wyboru:  
a) mandatowo - skrutacyjnej. 
 

§ 32 
 

1. Kongres Delegatów wybiera naczelne władze Związku, przy czym wybór Prezesa 
Zarządu Krajowego dokonywany jest w odrębnym głosowaniu. 
2. Wybory naczelnych władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym lub 
jawnym, przy czym liczba kandydatów zgłoszonych może być większa od liczby 
członków tych władz, określonej w Statucie. 
3. Kandydatem do naczelnych władz Związku może być członek Związku 
nieposiadający mandatu delegata, jeżeli zostanie zarekomendowany i wyrazi zgodę 
na pełnienie funkcji w tych władzach. 
4. Zgłoszenie kandydata i wybór do władz Związku mogą być dokonane zaocznie po 
zarekomendowaniu i złożeniu na ręce Przewodniczącego obrad własnoręcznej 
pisemnej zgody kandydata na pełnienie funkcji we władzach Związku. 
 

§ 33 
 

Do wyłącznej kompetencji Kongresu Delegatów należy: 
1. Uchwalanie Statutu i zmian w jego zapisach oraz określanie głównych kierunków 
działalności Związku. 
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności  
naczelnych władz Związku. 
3. Uchwalanie udzielenia absolutorium naczelnym władzom Związku. 
4. Powoływanie komisji Kongresu Delegatów. 



5. Uchwalanie regulaminów obrad Kongresu Delegatów. 
6. Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Związku. 
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez naczelne władze 
Związku, powołane komisje i delegatów. 
8. Decydowanie w sprawach określonych w §75 ust. 1 i 2 statutu. 
 
 

  VII Zarząd Krajowy 
 

§ 34 
 

1. Zarząd Krajowy liczy od 13 do 17 osób (w tej liczbie - Prezes) wybranych przez 
Kongres Delegatów. 
2. Zarząd Krajowy na miejsce ustępujących członków w trakcie kadencji, może 
dokooptować do swojego składu nowych członków, jednakże ich liczba nie może 
przekroczyć 1/3 ilości członków Zarządu Krajowego wybranych na Kongresie 
Delegatów. 
  

§ 35 
 

Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Prezes Zarządu Związku, zgodnie z planem 
pracy Zarządu, z tym, że planowe posiedzenia Zarządu Krajowego winny odbywać 
się nie rzadziej niż raz na pół roku. W posiedzeniach Zarządu Krajowego mogą 
uczestniczyć z głosem doradczym: 
a) członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, 
b) członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego, 
c) członkowie Komisji Problemowych, powoływanych przez Zarząd Krajowy, 
d) Prezesi Okręgów lub Oddziałów Związku, 
e) Członkowie Honorowi Związku oraz zaproszeni goście. 
 

§ 36 
 

1. Uchwały Zarządu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności ca 
najmniej 1/2 liczby członków zarządu. 
2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos 
Przewodniczącego obrad. 
 

§ 37 
  

Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy:  
1. Zwoływanie Kongresu Delegatów,  
2. Przedkładanie Kongresowi Delegatów: 
a) sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego, 



b) projektów uchwał Kongresu Delegatów, 
c) opracowań i dokumentów, które winny stać się przedmiotem  
zainteresowania delegatów na Kongresie,  
3. Realizowanie uchwał Kongresu Delegatów. 
4. Opracowywanie planów działania oraz budżetu Związku. 
5. Przedkładanie Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania rachunkowego z 
wykonania rocznego budżetu Związku.  
6. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Związku. 
7. Reprezentowanie Związku na zewnątrz, 
8. Uchwalanie regulaminów pracy Prezydium Zarządu Krajowego i Komisji oraz 
innych wewnętrznych regulaminów Związku.  
9. Decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Krajowego. 
10. Zatwierdzanie sprawozdań z pracy komisji problemowych powoływanych przez 
Zarząd Krajowy.  
11. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.  
12. Powoływanie i rozwiązywanie Okręgów i Oddziałów Związku. 
 

§ 38 
 

Do zakresu nadzoru Zarządu Krajowego należy: 
1. Kontrola działalności Okręgów i Oddziałów Związku, 
2. Zawieszanie wykonania uchwał Okręgów i Oddziałów, jeśli naruszają przepisy 
prawa o stowarzyszeniach oraz postanowienia Statutu Związku lub jakiejkolwiek 
normy prawnej Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

VIII Prezydium Zarządu Krajowego 
 

§ 39 
 

1. Członkowie Zarządu Krajowego wybierają spośród siebie: dwóch Wiceprezesów, 
Sekretarza i Skarbnika, którzy wraz z Prezesem, stanowią Prezydium Zarządu 
Krajowego. 
2. Krajowy Duszpasterz Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Naczelny 
Kapelan, powołany przez Konferencję Episkopatu Polski, na wniosek Prezesa 
Zarządu Krajowego jest stałym członkiem Prezydium Zarządu Krajowego.   
 

§ 40 
 

Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Krajowego działalnością Związku kieruje 
Prezydium Zarządu Krajowego. 
 
 
 



§ 41 
 

Do zakresu działania Prezydium Zarządu Krajowego należy: 
1.Podejmowanie decyzji w sprawach pilnych, w ramach uprawnień 
określonych Statutem lub Regulaminem. 
2. Koordynowanie bieżącej pracy Okręgów i Oddziałów Związku. 
3. Opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Związku. 
4. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Krajowego Związku. 
5. Sporządzanie bieżących sprawozdań rachunkowych. 
6. Przedstawianie sprawozdań z działalności za okres pomiędzy  
posiedzeniami Zarządu Krajowego. 
7. Uchwały Prezydium Zarządu Krajowego wymagają zatwierdzenia na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu Krajowego. 
 

§ 42 
 

Posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego zwoływane są przez Prezesa lub 
wiceprezesa Zarządu Krajowego, w miarę potrzeb organizacyjnych. 
 

§ 43 
 

1. Zarząd Krajowy może powołać komisje problemowe i zlecić im realizację 
określonych zadań. 
2. Członkami komisji problemowych zostają: 
a) delegowani Uchwałą Zarządu Krajowego, członkowie Zarządu Krajowego, 
b) powołani Uchwałą Zarządu Krajowego, członkowie Związku, z wyłączeniem 
członków będących w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu 
Koleżeńskiego.  
 

          IX Główna Komisja Rewizyjna 
 

§ 44 
 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Związku. 
2. Główna Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród 
siebie Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza. Postanowienia § 34, ust. 2. 
mają zastosowanie przy uzupełnianiu składu Głównej Komisji Rewizyjnej. 
  

§ 45 
 

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Kontrola całokształtu działalności a w szczególności gospodarki finansowej 
Związku. 



2. Kontrola opłacania składek członkowskich. 
3. Składanie sprawozdania na Kongresie Delegatów wraz z oceną działalności i 
wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Krajowemu. 
4. Przedstawianie Zarządowi Krajowemu wniosków w sprawie działalności Związku. 
5. Nadzór i kontrola pracy komisji rewizyjnych Okręgów i Oddziałów. 
 

§ 46 
 

1. Kontrola całokształtu działalności Związku odbywa się w terminie trzech miesięcy 
po zakończeniu roku kalendarzowego oraz przed Kongresem Delegatów. 
2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością Głosów, przy 
obecności, co najmniej 3 jej członków. 
3. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos 
przewodniczącego. 
 

X Główny Sąd Koleżeński 
 

§ 47 
 

Główny Sąd Koleżeński liczy od 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie 
Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza. Postanowienia § 34 ust. 2 mają 
zastosowanie do uzupełnienia składu Głównego Sądu Koleżeńskiego. 
  

§ 48 
 

1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy: 
a) rozpoznawanie spraw kierowanych przez Okręgowe i Oddziałowe Sądy 
Koleżeńskie, 
b) nadzorowanie pracy nad Okręgowymi i Oddziałowymi Sądami Koleżeńskimi. 
2. Główny Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy w trzyosobowych zespołach 
orzekających, wyznaczanych przez przewodniczącego Głównego Sądu 
Koleżeńskiego. 
3. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć w 
obradach Zarządu Krajowego z głosem doradczym. 
 

§ 49 
 

1. Główny Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy członków naczelnych władz Związku i 
władz Okręgów lub Oddziałów, dotyczące: 
a) zarzutu nieprzestrzegania Deklaracji Programowej, Statutu oraz Regulaminów 
oraz uchwał Związku, 
b) sporów powstałych na tle działalności Związku. 



2. W przypadku nieobecności osoby pozwanej przed Główny Sąd Koleżeński w 
momencie ogłaszania postanowienia w jej sprawie, postanowienie to doręcza w 
trybie określonym w § 20, ust. 6. 
3. Odwołanie od postanowienia Głównego Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Kongres 
Delegatów. 
 

§ 50 
 

Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:  
1. Upomnienie. 
2. Zakaz pełnienia funkcji w Związku przez 1 lub 2 kadencje. 
3. Zawieszenie w prawach członka Związku na okres do 2 lat. 
4. Wykluczenie ze Związku. 
 
  

XI Okręg Związku 
 

§ 51 
 

1. Okręg Związku powoływany i rozwiązywany jest przez Zarząd Krajowy. 
2. Zarząd Krajowy określa teren działania, siedzibę i nazwę Okręgu w zależności od 
regionu, w którym działa. 
3. Okręg Związku stanowi jednostkę terenową o ile liczba członków stanowi 
minimum 30 osób. 
 

§ 52 
 

Władzami Okręgu są: 
1. Walne Zebranie Okręgu. 
2. Zarząd Okręgu. 
3. Okręgowa Komisja Rewizyjna. 
4. Okręgowy Sąd Koleżeński. 
 

XII Walne Zebranie Okręgu 
 

§ 53 
 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Okręgu Związku. 
2. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 
 

§ 54 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Okręgu Związku należy: 



1. Wybór nowych władz Okręgu. 
2. Uchwalanie programu działalności Okręgu. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. 
4. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Okręgu, 
Komisję Rewizyjną Okręgu, Sąd Koleżeński Okręgu. 
5. Wybór delegatów na Kongres Delegatów. 
 

§ 55 
 

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Okręgu raz na 4 lata. 
2. O terminie Walnego Zebrania, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd 
Okręgu zawiadamia, co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem zebrania. 
3. Walne Zebranie w pierwszym terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim min. 
50% stanu osobowego. 
4. W drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych 
członków. 
 

§ 56 
 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu zwoływane jest: 
a) na podstawie uchwały Zarządu Okręgu, 
b) na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Okręgu. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu obraduje nad sprawą, dla której zostało 
zwołane. 
3. Zarząd Okręgu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 15 dni od daty 
podjęcia uchwały, otrzymania żądania lub zgłoszenia wniosku. 
 
 

XII Zarząd Okręgu 
 

§ 57 
 

1. Zarząd Okręgu liczy 3÷5 osób, wybranych przez Walne Zebranie.  
2. Zarząd Okręgu wybiera ze swojego grona prezesa, jednego lub dwóch 
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 
  

§ 58 
 

1. Zarząd Okręgu kieruje działalnością Okręgu w okresie między Walnymi 
Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem, a w trakcie 
kadencji przed Zarządem Krajowym. 



2. Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy: 
a) realizowanie celów statutowych, uchwał Walnego Zebrania Okręgu, oraz uchwał 
i wytycznych Zarządu Krajowego,  
b) reprezentowanie Związku na terenie działania, 
c) uchwalanie planów działalności, projektu budżetu Zarządu Okręgu oraz 
zatwierdzania sprawozdań ich wykonania, 
d) zarządzanie majątkiem Okręgu, 
e) zwoływanie Walnych Zebrań Okręgu, 
f) składanie przed Walnym Zebraniem sprawozdania ze swojej działalności, a także 
składanie sprawozdań Zarządowi Krajowemu. 
 

        XIII Okręgowa Komisja Rewizyjna 
 

§ 59 
 

1. Okręgowa Komisja Rewizyjna liczy 3 członków i wybiera spośród siebie: 
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.  
2. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu 
Okręgu, ani skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 

§ 60 
 

Do zakresu działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Okręgu i dokonywania na tej 
podstawie oceny działalności statutowej, finansowej i gospodarczej. 
2. Wydawanie opinii i zaleceń w przypadku uchybień działalności Zarządu Okręgu. 
3. Przedstawianie Zarządowi Okręgu okresowych ocen i wniosków z działalności 
Okręgu. 
4. Składanie Walnemu Zebraniu Okręgu sprawozdania ze swojej działalności i oceny 
pracy Zarządu oraz przedstawienia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
zarządowi Okręgu. 
5. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w 
posiedzeniach Zarządu Okręgu z głosem doradczym. 
 

            XIV Okręgowy Sąd Koleżeński 
 

§ 61 
 

Okręgowy Sąd Koleżeński liczy 3 członków i wybiera spośród siebie: 
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 
 
 
 



§ 62 
 

1. Do zakresu działania Okręgowego Sądu Koleżeńskiego należy: 
a) orzekanie w sprawach członków Okręgu, wynikłych z zakresu ich działalności 
organizacyjnej, 
b) orzekanie w stosunku do członków w sprawach wynikłych między członkami na 
tle działalności związkowej i międzyludzkiej. 
c) od orzeczeń Okręgowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do 
Głównego Sądu Koleżeńskiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia, 
d) Okręgowy Sąd Koleżeński składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu 
Zebraniu Okręgu, 
e) Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego może uczestniczyć w obradach 
Zarządu Okręgu z głosem doradczym. 
 

XV Oddział Związku 
 

§ 63 
 

1. Oddział Związku powoływany i rozwiązywany jest przez Zarząd Krajowy. 
2. Oddział Związku stanowi jednostkę terenową o ile liczba członków stanowi 
minimum 10 osób. 
 

§ 64 
 

Władzami Oddziału Związku są: 
1. Walne Zebranie Oddziału. 
2. Zarząd Oddziału. 
3. Komisja Rewizyjna Oddziału. 
4. Sąd Koleżeński Oddziału 
 

XVI Walne Zebranie Oddziału 
 

§ 65 
 

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, jako zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane przez 
Zarząd Oddziału na wniosek: 
a) Zarządu Oddziału, 
b) Komisji Rewizyjnej Oddziału, 
c) co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału, złożony na piśmie. 



5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 
6. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd Oddziału zawiadamia, co 
najmniej 10 dni przed Walnym Zebraniem. 
 

§ 66 
 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy: 
a) wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Sądu Koleżeńskiego 
Oddziału 
b) uchwalanie programu działania Oddziału, 
c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i projektu budżetu Od-działu, 
d) ocena sprawozdania władz Oddziału, 
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Oddziału, 
f) wybór delegatów na Kongres Delegatów Związku. 
 

XVII Zarząd Oddziału 
 

§ 67 
 

1. Zarząd Oddziału liczy 3 członków i wybiera spośród siebie prezesa, sekretarza i 
skarbnika. 
2. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału i odpowiada przed 
Walnym Zebraniem Członków Oddziału i władza-mi Związku. 
 

§ 68 
 

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 
a)realizacja celów statutowych oraz programu działania uchwalonego przez Walne 
Zebranie Oddziału, a także uchwał Zarządu Krajowego Związku, 
b) opracowywanie planów działania, preliminarzy budżetowych Oddziału, 
c) przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji oraz zbieranie składek 
członkowskich, 
d) zwoływanie ogólnych zebrań Oddziału, 
e) zarządzanie majątkiem rzeczowym i finansowym, będącym w dyspozycji 
Oddziału, 
f) składanie sprawozdań z działalności Oddziału Walnemu Zgromadzeniu Oddziału i 
Zarządowi Krajowemu. 
 
 
 
 
 



XVIII Komisja Rewizyjna Oddziału 
 

§ 69 
 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału liczy 3 członków i wybiera ze swojego grona 
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 
2. Komisja Rewizyjna Oddziału kontroluje: 
a) zgodność działania Oddziału ze Statutem Związku i innymi obowiązującymi 
przepisami, 
b) wykonanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału, 
c) kontroluje gospodarkę majątkową i finansową Oddziału, 
d) składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Oddziału z 
wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu Oddziału. 
e) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału może uczestniczyć w posiedzeniach 
Zarządu Oddziału z głosem doradczym. 
 

           XIX Sąd Koleżeński Oddziału 
 

§ 70 
 

Sąd Koleżeński Oddziału liczy 3 członków i wybiera spośród siebie: 
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 
 

§ 71 
 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy: 
a) orzekanie w sprawach członków Oddziału, wynikłych z ich działalności 
organizacyjnej, 
b) orzekanie w stosunku do członków w sprawach wynikłych między członkami na 
tle działalności związkowej i międzyludzkiej. 
c) od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania do 
Głównego Sądu Koleżeńskiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia, 
d) Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu 
Zebraniu Oddziału, 
e) Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału może uczestniczyć w 
posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym. 
 
 
 
 
 
 
  



XX Majątek i działalność Gospodarcza Związku 
 

§ 72 
 

1. Majątek Związku stanowią: ruchomości i nieruchomości oraz fundusze i papiery 
wartościowe. 
2. Na fundusze Związku składają się: 
a) wpływy z wpisowego, składek członkowskich i działalności statutowej, 
b) dotacje, 
c) zapisy i darowizny, 
d) dochody z ofiarności społeczeństwa. 
 

§ 73 
 

1. Zasady gospodarowania finansami Związku ustala Zarząd Krajowy. 
2. Władze Okręgów i Oddziałów Związku, są zobowiązane gospodarować majątkiem 
Związku, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Zarząd Krajowy. 
 

§ 74 
 

1. Wiarygodność oświadczeń woli, pism i dokumentów, w przed-miocie praw i 
obowiązków majątkowych Związku, potwierdzane są dwoma podpisami: Prezesa i 
Skarbnika lub jednego z Wiceprezesów i Skarbnika. 
2. Wiarygodność innych pism i dokumentów potwierdza podpis Prezesa Zarządu 
Krajowego. 
 
 

XXI Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku 
 

§ 75 
 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku wymaga uchwały Kongresu Delegatów, 
podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów, przy obecności minimum 2/3 
uprawnionych do głosowania. 
2. Kongres Delegatów podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, decyduje o 
przeznaczeniu majątku, a także powołuje Komisję Likwidacyjną i ustala tryb 
likwidacji Związku. 
3. Likwidacja związku dotyczy masy majątkowej jest prowadzona w oparciu o Dz.U. 
1989 Nr 20 poz. 104, art. 36. ust. 1. i 2. Prawo o stowarzyszeniach, obowiązkiem 
likwidatora, zgodnie z Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104, art. 37. ust. 1. 2. i 3., Prawo o 
stowarzyszeniach, jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, 
w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed 
nieuzasadnionym uszczupleniem. 



4. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia na podstawie Dz.U. 1989, Nr 20 poz. 
104, art. 38., Prawo o stowarzyszeniach, przeznacza się na cel określony w statucie 
lub w uchwale walnego zebrania członków (Kongresu Delegatów) o likwidacji 
stowarzyszenia. 
5. Zgodnie z Dz.U. 1989, Nr 20 poz. 104, art. 39., Prawo o stowarzyszeniach, koszty 
likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.  
 


