STATUT
Związku Funkcjonariuszy
Biura Ochrony Rządu
nr KRS 0000437162

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (w skrócie ZF BOR) zwany dalej
„Związkiem” jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym,
trwałym stowarzyszeniem , działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.
2. Związek posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego.
3. Oświadczenia woli w imieniu Związku składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes
lub Wiceprezes, z zastrzeżeniem § 35 niniejszego Statutu.
4. Związek powołuje się na czas nieokreślony.
5. Związek kontynuuje dorobek Klubów, Kół i Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Biura
Ochrony Rządu.
6. Dowodem przynależności do Związku jest legitymacja członkowska.
7. Członkowie Związku, w sprawach związkowych, zwracając się do siebie stosują formę
grzecznościową „Koleżanko”, „Kolego”.
§2
1. Związek jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającą członków niezależnie od ich poglądów
politycznych, ideowych, jak i światopoglądowych.
2. Związek jest organizacją neutralną światopoglądowo.
3. Związek i jego członkowie uważają za najwyższe dobro Ojczyznę, Naród i Państwo
służące temu Narodowi.
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§3
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto
Warszawa.
§4

Struktura organizacyjna obejmuje:
1) władze Związku tworzone według zasad określonych w dalszych postanowieniach
Statutu;
2) Radę Związku, która jako organ doradczy władz Związku może funkcjonować według
zasad określonych w dalszych postanowieniach Statutu.
§5
1. Członkowie Związku wybierają: Zarząd oraz Komisję Rewizyjną według zasad
określonych w dalszych postanowieniach Statutu.
2. Utworzenie Rady Związku potwierdza stosowną uchwałą Zarząd Związku.
§6
1. Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych lub międzynarodowych
stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub podobnym profilu.
2. Związek może zawierać i realizować umowy o współpracy z krajowymi i zagranicznymi
lub międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami.
3. Decyzję w sprawie przystąpienia do krajowych, zagranicznych albo międzynarodowych
organizacji i stowarzyszeń, a także zawierania z nimi umów o współpracy podejmuje
w drodze uchwały Zarząd Związku.
§7
1. Związek ma prawo używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
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2. Związek ma prawo posiadać własny sztandar odpowiadający obowiązującym wymogom
formalnym, zaś jego wzór określą właściwe władze Związku.
§8.
1. Związek może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą, z której zysk netto
przeznaczony jest na realizację jego zadań statutowych, a także tworzyć fundacje
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
2. Rodzaje i zakres tej działalności mogą wymagać etatowego zatrudnienia członków
Związku lub osób posiadających odpowiednie przygotowania zawodowe.
3. Do pozostałej działalności statutowej możliwe jest zatrudnienie członków Związku, nie
pełniących funkcji z wyboru lub innych osób.
4. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Związku.
5. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, odbywa się na ogólnie obowiązujących
zasadach.
§9
Działalność Związku oparta jest o pracę społeczną ogółu członków.
§10
Wysokość wpisowego i składki członkowskiej oraz sposób i termin wniesienia składki ustala
w drodze uchwały Walne Zebranie Członków.
ROZDZIAŁ II
Cele Związku
§11.
1. Celem Związku jest:
1) zrzeszanie byłych funkcjonariuszy i żołnierzy Biura Ochrony Rządu i obecnych
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz ich rodzin dla działań na rzecz poprawy
warunków socjalno-bytowych środowiska oraz organizowania opieki i koleżeńskiej
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samopomocy dla osób potrzebujących pomocy, chorych i niedołężnych, a także
żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;
2) integracja i kształtowanie środowiskowej solidarności byłych funkcjonariuszy
i żołnierzy Biura Ochrony Rządu i funkcjonariuszy pełniących czynną służbę w Biurze
Ochrony Rządu poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych
i Święcie Biura Ochrony Rządu oraz organizowanie uroczystości rocznicowych, życia
kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i ich rodzin;
3) aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie
i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także
pielęgnowaniu

pozytywnych

doświadczeń

historii

i

tradycji

zawodowych

w środowisku;
4) ochrona interesów członków Związku w zakresie przysługujących im z tytułu
uprzedniej

służby

lub

pracy,

uprawnień

socjalno-bytowych,

zdrowotnych

i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej;
5) reprezentowanie interesów emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu wobec
organów władzy i administracji państwowej, w szczególności wobec ministra
właściwego do spraw wewnętrznych i kierownictwa podporządkowanych mu
jednostek organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych
organizacji.
2. Związek prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w szczególności w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
10) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
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§12
Dla osiągnięcia swoich celów Związek:
1) udziela pomocy emerytom, rencistom i funkcjonariuszom oraz członkom ich rodzin
w wypadkach losowych, socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub
powołane w tym celu komisje i inne zespoły;
2) organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku
i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin;
3) organizuje kluby środowiskowe dla członków Związku i ich rodzin oraz
współuczestniczy w ich prowadzeniu;
4) podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz
właściwymi organami resortu spraw wewnętrznych i obrony narodowej, jak również
ze związkami zawodowymi Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej,
w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów, w szczególności
w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych
rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy, żołnierzy
resortu spraw wewnętrznych;
5) współdziała z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami
zawodowymi, poza resortowymi organizacjami emerytów i rencistów oraz ich
zrzeszeniami, a w miarę potrzeby także z odpowiednimi władzami państwowymi,
kompetentnymi organami administracji państwowej i samorządowej;
6) w zależności od potrzeb współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi
wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw
człowieka;
7) otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy, żołnierzy
resortu spraw wewnętrznych, a gdy zachodzi taka konieczność udziela pomocy
wdowom (wdowcom) i sierotom po tych poległych, jak i najbliższym po zmarłych
członkach Związku;
8) odbywa okresowe zebrania członków oraz władz Związku, w celu omówienia zasad
organizacji i sposobów realizacji działalności statutowej Związku;
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§13
W wewnętrznej działalności Związku obowiązują w pełni demokratyczne zasady równości
praw i obowiązków wszystkich członków. Wzajemne stosunki między członkami winna
cechować koleżeńskość, wzajemny szacunek i życzliwość.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku - ich prawa i obowiązki
§14
Członkowie Związku dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
§15
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być:
1) funkcjonariusze, którzy pełnili służbę w Biurze Ochrony Rządu;
2) żołnierze, którzy pełnili służbę w Jednostce Wojskowej Nr 1004 –Biuro Ochrony
Rządu;
3) funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w Biurze Ochrony Rządu zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o BOR;
4) wdowy (wdowcy) po poległych lub zmarłych funkcjonariuszach jak również
wdowy (wdowcy) po zmarłych członkach Związku. Osoby te muszą cieszyć się
nienaganną opinią.
2. Nie może być członkiem Związku osoba, która:
1) została ze służby wydalona dyscyplinarnie;
2) została zwolniona ze służby wskutek skazania prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione z niskich pobudek lub winy umyślnej na karę pozbawienia
wolności (w tym również z zawieszeniem wykonania kary);
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3) swoim postępowaniem w przeszłości, jak i aktualną postawą naraża na szkodę
dobre imię Związku poprzez naruszanie powszechnie uznanych zasad i norm etycznomoralnych.
3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej lub pełnoletnia osoba fizyczna.
4. Tytułem członka honorowego Związku może być wyróżniona osoba, która położyła
wyjątkowe zasługi dla Związku lub spraw emerytów i rencistów – byłych funkcjonariuszy
i żołnierzy Biura Ochrony Rządu.
5. Tytuł, o którym mowa w ust. 4, przyznaje wyłącznie w formie uchwały Walne Zebranie
Członków Związku na pisemne wnioski członków Związku.
6. Za szczególne zasługi dla Związku w czasie pełnienia funkcji w jego władzach, Walne
Zebranie Członków Związku może odchodzącym z tych funkcji nadać dożywotnio tytuł
honorowy taki, jaki osoby te miały na pełnionych uprzednio funkcjach. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach, tytuł honorowy może być nadany uchwałą Zarządu Związku.
7. Pozbawienie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego
Zebrania Członków Związku w przypadku:
1). pozbawiania praw publicznych orzeczeniem prawomocnym sądu;
2). rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Związku;
3). gdy członek honorowy swoim zachowaniem i postawą narusza dobre imię
Związku.
§16
1. Członków wspierających - osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, przyjmuje podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę - Zarząd.
2. Przynależność do Związku tak w charakterze członka zwyczajnego, jak i wspierającego
jest aktem całkowicie dobrowolnym, przy czym wniosek w sprawie przyjęcia musi mieć
formę pisemnej deklaracji.
3. Od odmownej uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku,
przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków
Związku w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o decyzji odmownej.
4. Walne Zebranie Członków Związku rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3, na
najbliższym posiedzeniu i o powziętej decyzji powiadamia zainteresowanego na piśmie
niezwłocznie po jej podjęciu.
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§17
1. Utrata praw członkowskich Związku następuje w wyniku:
1) wystąpienia zgłoszonego przez członka Związku na piśmie lub ustnie;
2) skreślenia z listy członków Związku na mocy uchwały Zarządu z powodu zalegania
z nieusprawiedliwionych przyczyn z opłatą składek członkowskich przez okres
dłuższy niż sześć miesięcy – po uprzednim pisemnym wezwaniu zainteresowanego do
wpłacenia składki w określonym terminie;
3) orzeczenia kary wydalenia ze Związku w trybie uchwały Zarządu;
4) pozbawienia praw publicznych orzeczeniem prawomocnym sądu;
5) śmiercią członka lub likwidacji osoby prawnej.
2. Uchwała Zarządu w sprawie skreślenia lub wydalenia członka jest prawomocna, jeżeli
w przewidzianym terminie skreślony lub wydalony członek Związku nie złoży odwołania
od tej uchwały.
3. Wydalenie członka ze Związku może nastąpić jedynie w następujących przypadkach:
1) rażącego naruszenia postanowień statutu Związku;
2) notorycznego nieprzestrzeganie uchwał władz Związku;
3) świadomego działania na szkodę Związku;
4) stwierdzenia postawy nie licującej z godnością członka Związku.
4. Tryb odwoławczy:
Od decyzji dotyczącej skreślenia z listy członków lub wydalenia ze Związku służy
zainteresowanemu prawo odwołania się, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości
o skreśleniu lub wydaleniu, do najbliższego Walnego Zebrania Członków Związku,
którego uchwała w przedmiotowej sprawie jest prawomocna.
§18
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybrani do wszystkich władz Związku;
2) uczestniczyć w zebraniach Związku z głosem decydującym;
3) brać udział w zebraniach i posiedzeniach władz Związku, w czasie których
podejmowane są decyzje ich dotyczące;
4) uzyskiwać bieżące informacje o decyzjach i uchwałach oraz działalności władz
Związku;
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5) wysuwać postulaty i wnioski wobec wszystkich władz Związku, oceniać
i poddawać krytyce działalność wszystkich władz Związku i poszczególnych
członków;
6) odwoływać się do wszystkich władz Związku, z wyjątkiem spraw uregulowanych
odrębnie w niniejszym statucie;
7) korzystać z pomocy prawnej, socjalno - bytowej i urządzeń Związku;
8) nosić odznakę organizacyjną Związku;
9) reprezentować Związek na zewnątrz z upoważnienia jego władz.
2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych
z wyjątkiem brania udziału w głosowaniu przy podejmowaniu uchwał oraz z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego. Nie dotyczy to członków zwyczajnych, którym
nadano godność członka honorowego.
§19
Członkowie Związku są obowiązani:
1) zwyczajni:
a) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał, decyzji,
zarządzeń, wytycznych i zaleceń władz Związku,
b) brać aktywny udział w działalności Związku i propagować jego cele
i zadania,
c) dbać o dobre imię Związku,
d) przestrzegać zasad współżycia i więzi koleżeńskich w życiu organizacyjnym
oraz dbać o właściwą postawę etyczno - moralną,
e) opłacać regularnie składki członkowskie;
2) honorowi:
a) przestrzegać statutu Związku oraz propagować jego cele i zadania,
b) dbać o należytą postawę etyczno – moralną;
3) wspierający:
a) przestrzegać postanowień statutu oraz propagować cele i zadania Związku,
b) regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z innych
zadeklarowanych świadczeń,
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c) dbać o swoje dobre imię (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej) i należytą postawę etyczno-moralną (osoby
fizyczne).
ROZDZIAŁ IV
Władze Związku
§20
Władzami Związku są:
1) Walne Zebranie Członków Związku;
2) Zarząd Związku;
3) Komisja Rewizyjna.
§21
1. Wyboru Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków
Związku spośród członków Związku w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków
Związku może zarządzić głosowanie jawne.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu
wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków Związku odbywającym
się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:
1). ustania członkostwa w Związku;
2). pisemnej rezygnacji;
3). odwołania przez Walne Zebranie Członków Związku. uchwałą podjętą większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do
głosowania.
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji, Walne Zebranie Członków Związku dokonuje uzupełnienia składu na
okres do upływu kadencji.
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§22
1. Uchwały poszczególnych władz Związku zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danej władzy, z wyjątkiem
odbywającego się w drugim terminie Walnego Zebrania Członków Związku, o ile Statut
nie stanowi inaczej.
2. Walne Zebranie Członków Związku zwołane w drugim terminie, z powodu braku
wymaganej liczby członków i podejmowane na nim uchwały, są ważne bez względu na
liczbę obecnych uprawnionych do głosowania i może odbyć się w tym samym dniu, jeżeli
zostało to wyraźnie podane w zawiadomieniu o pierwszym terminie.
3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu
Związku.
4. Szczegółowy tryb działania i obradowania poszczególnych władz Związku oraz Rady
Związku określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członów Związku.
§23
1. Walne Zebranie Członków Związku zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu,
przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym.
2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego
Zebrania Członków Związku przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków Związku na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Związku. Zarząd zwołuje Walne Zebranie
Członków Związku niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego
Zebrania Członków Związku musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia
wniosku.
4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Związku dołącza się proponowany
porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być
rozszerzony przez Zarząd o inne punkty, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2.
§24
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Związku w szczególności należy:
1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Związku;
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2) uchwalenie regulaminów działania poszczególnych władz Związku;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie w drodze uchwały sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z kontroli działalności Związku;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie w drodze uchwały sprawozdań Zarządu Związku
z działalności w minionym roku oraz minionej kadencji;
5) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium
ustępującemu Zarządowi;
6) wybór Prezesa i pozostałych Członków Zarządu;
7) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
8) uchwalenie Statutu Związku lub jego zmiany;
9) nadanie członkostwa honorowego Związku, z zastrzeżeniem §15 ust. 7 niniejszego
Statutu ;
10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku;
11) podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Członków Związku;
12) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego i składek członkowskich
oraz sposobu i terminów ich wnoszenia w oparciu o propozycje Zarządu Związku.
2. Walne Zebranie Członków Związku pracuje według ustalonego porządku obrad.
Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Związku
zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące
zmiany Statutu lub rozwiązania Związku.
3. Walne Zebranie Członków Związku po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Związku
wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
§25
1. Zarząd składa się z Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz 4 członków.
2. Powierzenie funkcji, o których mowa w ust. 1 następuje uchwałą Zarządu.
3. Zarząd, wypracowując decyzje i podejmując stosowne uchwały, kieruje działalnością
Związku i reprezentuje go na zewnątrz.
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§26
W okresach między posiedzeniami Zarządu wszystkie uprawnienia Zarządu posiada Prezes
z tym, że podjęte przez niego decyzje należące do kompetencji Zarządu muszą być
zatwierdzone dla ich ważności przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu.
§27
1. Zarząd na wniosek Prezesa może odwołać członka z powierzonej mu funkcji
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go
wskazany Wiceprezes.
§28.
1. Do zakresu działania Zarządu Związku należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Związku;
2) organizowanie działalności Związku i występowanie w jego imieniu;
3) kierowanie bieżącą pracą Związku i zarządzanie jego majątkiem;
4) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
z zastrzeżeniem § 15;
5) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
6) składanie sprawozdań z działalności Związku;
7) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Związku;
8) przygotowywanie propozycji wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz
zasad i terminów ich wnoszenia w zależności od planu budżetowego i działania
Związku;
9) powoływanie stałych bądź okresowych komisji problemowych oraz zatwierdzanie
regulaminów ich pracy;
10) powoływanie i prowadzenie Fundacji gromadzącej fundusze na działalność
socjalno-bytową Związku;
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11) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Związku oraz przygotowanie projektu
porządku obrad i regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku oraz innych
niezbędnych dokumentów;
12) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego
Związku;
13) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu;
14) nadawanie członkom Związku odznak honorowych oraz innych wyrazów uznania,
a także występowanie o odznaczenia państwowe;
15) podejmowanie decyzji i uchwał w sprawie podpisywania stosownych umów,
nawiązania i prowadzenia współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i
międzynarodowymi oraz przystępowania do takich organizacji;
16) podejmowanie innych uchwał oraz wydawanie zarządzeń, zaleceń, wytycznych
i decyzji dotyczących działalności Zarządu i innych jednostek organizacyjnych
Związku mających na celu realizację zadań statutowych;
17) opracowywanie ramowych założeń do regulaminu pracy zarządu;
18) organizowanie obiegu informacji w strukturach organizacyjnych Związku.
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami
podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd

dokonuje

podziału

czynności

między swoich

członków

w

sprawach

niewymagających kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, zawiadamiając jednocześnie
o terminie i porządku obrad Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego
Rady Związku.
5. Do obsługi administracyjnej Związku Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy
tworzą Biuro Związku.

§29.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalności Związku.
2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 osób, a liczbę wybieranych członków każdorazowo
ustala Walne Zebranie Członków Związku.
3. Komisja

Rewizyjna

wybiera

ze

i Wiceprzewodniczącego.
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swojego

grona

Przewodniczącego

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej
działalności Zarządu;
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Związku i zgłaszanie
wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
5) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków Związku.
5. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji
Rewizyjnej.
6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 6 jest nieważne.
Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 6, w trakcie kadencji Komisji jest
równoznaczne z wygaśnięciem członkostwa w Komisji.
8. Komisja może zasięgać opinii Rady Związku.
§30.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku.
ROZDZIAŁ V
Rada Związku
§31.
1. Radę Związku zwaną dalej „Radą” mogą utworzyć członkowie Związku, którzy podczas
służby w BOR uzyskali stopień Generała lub byli mianowani na stanowisko Szefa lub
Zastępcy Szefa BOR.
2. Przystąpienie do Rady jest dobrowolne.
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3. Rada może podjąć działania po udzieleniu Zarządowi Związku niezbędnych informacji
i potwierdzeniu jej utworzenia zgodnie z § 5 ust.2.
4. Rada wybiera ze swojego

na 4 letnią kadencję

grona

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady i informuje o swoim składzie Zarząd Związku.
5. Przewodniczącego Rady może Zastępować Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony
Członek Rady.
6. Przewodniczący Rady i w razie potrzeby inni jej członkowie, podejmując działania
zgodne z celami Związku, mogą w sprawach uzgodnionych z Zarządem, przy ścisłej
współpracy, występować w imieniu Związku.
7. Przewodniczący Rady i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa
z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku.
§32.
1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
1) kierowanie pracą Rady oraz reprezentowanie jej na zewnątrz i wobec Władz
Związku.
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady;
3) ustalanie harmonogramu prac Rady, w szczególności przez ustalanie terminów,
programów i tematyki kolejnych posiedzeń Rady;
4) przedstawienie projektu Regulaminu działania i obradowania Rady.
2. Do kompetencji Rady należy:
1) wspieranie działań i służenie radą władzom Związku;
2) przygotowywanie propozycji i opinii w sprawach kierunków i programów działania
Związku;
3) wyrażanie opinii w sprawach nawiązywania i prowadzenia współpracy
z podmiotami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz
przystępowania do takich organizacji.

16

ROZDZIAŁ VI
Wyróżnienia i kary oraz sankcje organizacyjne
§33.
1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną działalność na rzecz
Związku Walne Zebranie Członków Związku, Zarząd Główny mogą przyznać następujące
wyróżnienia:
1) pochwałę;
2) dyplom uznania;
3) honorowe odznaki i tytuły;
4) wpis do „Księgi Zasłużonych”.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień oraz odznak określają regulaminy uchwalone w tej
sprawie przez Walne Zebranie Członków Związku.
§34.
Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów, naruszenie zasad
współżycia społecznego, działania na szkodę Związku – Zarząd, może stosować
następujące kary:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) pozbawienie funkcji;
4) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od dwóch miesięcy do l roku lub
do czasu ostatecznego wyjaśnienia oraz rozstrzygnięcia sprawy;
5) wydalenie ze Związku z zachowaniem zasad i trybu postępowania określonych
w § 17 niniejszego Statutu.
ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusze Związku
§35.
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
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2. Na fundusze Związku składają się:
1) wpisowe i składki członkowskie;
2) wpływy z działalności gospodarczej, wydawnictw i imprez;
3) darowizny i zapisy;
4) dotacje państwowe i resortowe;
5) wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego;
6) wpływy z ofiarności publicznej.
3. Fundusze Związku przeznaczone są na działalność Związku.
4. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku
w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku Związku na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§36.
1. Podstawę działań finansowych Związku stanowi budżet uchwalony przez Zarząd.
2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w tym zakresie
w imieniu Związku upoważniony jest Zarząd.
3. Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym
Związku lub jego kasie zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości.

18

§37.
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa lub Wiceprezesa
oraz Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia, względnie dwóch innych upoważnionych członków
Zarządu.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§38.
Do stażu członkowskiego Związku zalicza się wcześniejszą przynależność do działających
w ramach resortu spraw wewnętrznych Klubów i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów
z zachowaniem wszystkich nadanych tytułów honorowych i uprawnień.
§39.
Zmianę Statutu Związku uchwala Walne Zebranie Członków Związku większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§40.
Walne Zebranie Członków Związku może podjąć uchwałę w sprawie zmiany miejsca
siedziby Zarządu Związku. Zmiana siedziby Zarządu oraz wszelkie uchwały dotyczące zmian
w statucie wymagają załatwienia formalności prawnych przewidzianych w przepisach
prawnych dotyczących działalności stowarzyszeń.
§41.
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku oraz przeznaczenia jego majątku i funduszów
podejmuje Walne Zebranie Członków Związku większością 2/3 głosów przy
2. obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
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3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia - Związek Funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rządu, Walne Zebranie Członków Związku określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Związku.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
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