STATUT
„RUCH WSPÓLNOT OBRONNYCH”
Tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2018 r.

WARSZAWA 2018

PREAMBUŁA
Działając w trosce o obronę i bezpieczeństwo obywateli, wspólnot lokalnych oraz
całej Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze jej suwerenność, niepodległość
i nienaruszalność granic, a także rozmiary strat wśród ludności i w mieniu, powstających
w wyniku działań zbrojnych, klęsk żywiołowych i awarii technicznych powołujemy
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych. Biorąc pod uwagę wrodzony odruch człowieka
do obrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim, a także współdziałania
z innymi ludźmi, Stowarzyszenie zrzesza w swoich szeregach obywateli dążących do
wzmocnienia obrony i bezpieczeństwa państwa, wspólnot lokalnych oraz ich członków
poprzez aktywny udział w działaniach realizujących cele statutowe, umożliwiając przez to
urzeczywistnienie posłania zawartego w haśle – „W bezpiecznym Kraju – Bezpieczny Dom”,
które stanowi motto przewodnie Ruchu Wspólnot Obronnych.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Ruch Wspólnot Obronnych (SRWO).
§ 2.
Ruch Wspólnot Obronnych zwany dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz. 104)
z późniejszymi zmianami, a także niniejszego statutu.
§ 3.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń
w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
KRS w Warszawie.
2. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 4.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz krajowych Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 5.
1. W celu realizacji zadań statutowych i zapewnienia właściwego funkcjonowania
Stowarzyszenia, Zarząd może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. W celu realizacji ważniejszych zadań statutowych i prowadzenia działalności
szkoleniowej oraz gospodarczej. Zarząd może powołać ośrodki szkolenia i zakłady,
w których zatrudnia się pracowników.
3. Pracownicy, o których mowa w ust. 3 nie będący członkami Stowarzyszenia nie
korzystają z uprawnień statutowych.
§ 6.
Zarząd może ustanowić i wprowadzić do użytku odznaki organizacyjne i okolicznościowe,
pieczęcie, sztandar, godło, flagę i ubiór.
§ 7.
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi realizując cele zbieżne z celami określonymi w niniejszym
statucie.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 8.
Ruch Wspólnot Obronnych realizując motto „W bezpiecznym kraju – bezpieczny dom” jest
dobrowolną, obywatelską i patriotyczną organizacją pozarządową osób działających na rzecz
zrzeszenia obywateli w celu inicjowania, wspierania i popierania działań związanych z:
1) edukacją dla bezpieczeństwa, wychowaniem obywatelskim i kształceniem
postaw patriotycznych;

2) tworzeniem powszechnej obrony terytorialnej, w nawiązaniu do tradycji Armii
Krajowej;
3) popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat systemu obronnego
państwa;
4) edukacją i profilaktyką zapobiegającą przestępczości i zachowaniom
kryminogennym;
5) zapewnianiem ochrony ludności w czasie kryzysów powstałych na skutek
klęsk żywiołowych i awarii technicznych;
6) organizowaniem wolontariatu dla zwalczania klęsk żywiołowych i awarii
technicznych, a także do samoobrony i przetrwania w czasie kryzysu i wojny;
7) szkoleniem kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa;
8) inną aktywnością wynikającą ze statutu Stowarzyszenia.
§ 9.
Ruch Wspólnot Obronnych swoje cele realizuje poprzez:
1) aktywne mobilizowanie społeczeństwa na rzecz realizacji celów
Stowarzyszenia;
2) współpracę z organami administracji publicznej;
3) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
realizującymi podobne cele;
4) prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej zmierzającej do
upowszechnienia celów;
5) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej;
6) organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów i seminariów
o tematyce zgodnej z celami statutowymi Stowarzyszenia;
7) organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, patriotycznych i religijnopatriotycznych;
8) realizowanie zadań zleconych przez administrację rządową i samorządową
oraz zamówionych przez organizacje pozarządowe i przedsiębiorców;
9) udzielanie pomocy organizacyjnej i kadrowej instytucjom rządowym
i samorządowym;
10) działania na rzecz pozyskania środków finansowych na realizację celów
i zadań statutowych Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE RUCHU WSPÓLNOT OBRONNYCH, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10.
Członkowie Ruchu Wspólnot Obronnych dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków honorowych;
3) członków wspierających.
§ 11.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne. Nabywa się je, na podstawie
pisemnej deklaracji o przystąpieniu, po uprzednim uzyskaniu dwóch pisemnych
rekomendacji członków stowarzyszenia z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu
w poczet członków przez Zarząd.

2. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków, przy czym uchwała
odmawiająca przyjęcia w poczet członków musi zawierać uzasadnienie i podawać
przyczyny odmowy przyjęcia w poczet członków.
3. Przyczyną odmowy przyjęcia w poczet członków może być w szczególności
prawomocne skazanie za przestępstwo umyślne osoby aplikującej.
4. Osobie, której odmówiono przyjęcia w poczet członków, przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie do 21 dni licząc od dnia
powiadomienia o odmowie przyjęcia w poczet członków.
§ 12.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie i małoletnie,
które ukończyły 16 lat, nie pozbawione praw publicznych, akceptujące cele statutowe
i podporządkowujące się postanowieniom statutu oraz władzom Stowarzyszenia.
2. Członkowie małoletni w wieku od 16 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do
czynności prawnych mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym,
że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
§ 13.
1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne zasłużone dla
organizacji lub bezpieczeństwa i obronności Państwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Osoby, którym nadano godność członka honorowego otrzymują dyplomy i odznaki
potwierdzające ten fakt.
§ 14.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna,
a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego – uznające postanowienia
statutu oraz zobowiązujące się do udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej albo
innych korzyści służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających Stowarzyszenie przyjmuje po złożeniu pisemnej deklaracji
Zarząd uchwałą.
§ 15.
1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał
i zarządzeń organów Stowarzyszenia;
2) brać udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;
3) opłacać regularnie składki członkowskie, zgodnie z trybem określonym
w wewnętrznym regulaminie.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybierani, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2, do władz
Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia oraz
posiedzeniach zarządu, zwłaszcza w sytuacjach, gdy podejmowane są
uchwały dotyczące oceny działalności lub postępowania poszczególnych
członków;
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia do wszystkich władz Stowarzyszenia;

4) odwoływać się do walnego zgromadzenia członków od uchwał i decyzji
podjętych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;
5) korzystać z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia;
6) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie;
7) nosić ubiór i odznaki organizacyjne oraz reprezentować Stowarzyszenie na
imprezach publicznych za wyrażeniem zgody przez Zarząd.
§ 16.
1. Wobec członków zwyczajnych Stowarzyszenia naruszających postanowienia statutu,
Zarząd może stosować następujące kary organizacyjne:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) zawieszenie w prawach członka na okres do 6 miesięcy;
4) pozbawienie członkostwa (wykluczenie) jako środek ostateczny w razie:
a) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw
publicznych i obywatelskich praw honorowych,
b) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminu, uchwał
i zarządzeń Stowarzyszenia,
c) świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia
2. Członkom Stowarzyszenia, wobec których zastosowano karę organizacyjną
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie do 21
dni licząc od dnia powiadomienia o wymierzeniu kary.
§ 17.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) rezygnacji pisemnej złożonej do Zarządu;
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą
prawną;
3) wykreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania
wewnętrznego regulaminu.
2. Uchwałę w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członka zwyczajnego lub
wspomagającego podejmuje Zarząd.
3. Członkom Stowarzyszenia, wykreślonych z listy członków na podstawie § 16 ust.
1 pkt 3 lit. a przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków,
w terminie do 21 dni licząc od dnia powiadomienia o wykreśleniu z listy członków.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA I ICH KOMPETENCJE
§ 18.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 19.
Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i upływa z chwilą udzielenia
absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków.

§ 20.
Wyboru do władz Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu tajnym, spośród członków
zwyczajnych – na walnym zebraniu członków.
§ 21.
Walne zebrania członków są zwyczajne i nadzwyczajne:
1) zwyczajne walne zebrania członków odbywają się co 4 lata,
2) walne zebrania nadzwyczajne mogą odbywać się w razie potrzeby, na
podstawie uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 22.
Z zastrzeżeniem § 21 pkt 1 walne zebranie członków zwołuje Zarząd w ciągu 3 miesięcy od
podjęcia uchwały w tym przedmiocie.
§ 23.
Termin, miejsce oraz porządek obrad ustala Zarząd i podaje do wiadomości członkom na 30
dni kalendarzowych przed terminem Zebrania, a w sytuacjach nadzwyczajnych na 15 dni
przed tym terminem.
§ 24.
1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. W pierwszym terminie wymagana jest obecność do najmniej połowy ogólnej liczby
członków.
3. W razie braku kworum w pierwszym terminie, walne zebranie odbywa się w drugim
terminie określonym przez Zarząd, w terminie umożliwiającym powiadomienie
członków Stowarzyszenia.
4. Uchwały podejmowane na drugim terminie są ważne bez względu na liczbę
uczestniczących członków uprawnionych do głosowania.
§ 25.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów, programów działalności i wytycznych do prac
Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz jego naczelnych
władz, a także udzielenie absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej za
ubiegły okres kadencji,
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych przez członków i władze
Stowarzyszenia,
6) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
7) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
§ 26.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział bez prawa głosowania – członkowie
honorowi i osoby zaproszone.
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§ 27.
W skład Zarządu wchodzą wybrani przez Walne Zebranie Członków członkowie
Stowarzyszenia w liczbie od 4 do 7.
Ilość członków zarządu powoływanych na daną kadencję zostanie określona uchwałą
Walnego Zebrania Członków przed podjęciem głosowania co do składu Zarządu.
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji
Zarząd jest uznawany za umocowany do reprezentowania stowarzyszenia dopóki
liczba jego członków nie spadnie poniżej 3.
W przypadku zmniejszenia się z pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo do uzupełnienia składu spośród
członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba nowych członków władz nie
przekroczy ½ liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd
zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
Zarząd może zapraszać do współpracy członków wspomagających, a także
przedstawicieli instytucji i organizacji rządowych, pozarządowych i społecznych.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach, wybierając spośród
swoich członków Prezesa Zarządu,
2 Wiceprezesów Zarządu i Sekretarza
Generalnego.

§ 28.
1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) wykonywanie i przestrzeganie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie i zatwierdzanie regulaminów, programów działalności i wytycznych
do prac Stowarzyszenia,
3) zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia,
4) uchwalanie regulaminu organizacyjnego,
5) powoływanie komisji problemowych i zespołów zadaniowych,
6) wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Sekretarza Generalnego,
7) ustalanie wzorów sztandarów, pieczęci, godła, ubioru, odznak organizacyjnych
i okolicznościowych oraz flagi organizacyjnej,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich wnoszonych w danym roku
kalendarzowym.
§ 29.
1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, jednak
nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Członków Zarządu oraz inne osoby, których udział w posiedzeniu Zarządu jest
przewidywany należy powiadomić na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
§ 30.
Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
§ 31.
Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego
i Członków Zarządu.
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§ 32.
Zarząd pełni funkcję organu wykonawczego stowarzyszenia.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub
upoważnionego przez niego Wiceprezesa Zarządu lub Sekretarza Generalnego.
Obowiązuje reprezentacja dwuosobowa.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Zarządu,
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
3) opracowywanie projektów programów działalności i wytycznych do prac
Stowarzyszenia i rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,
4) opracowywanie projektów regulaminów organizacyjnych,
5) opracowywanie projektów godła, sztandaru, pieczęci, ubioru, odznak
organizacyjnych i okolicznościowych,
6) utrzymywanie i koordynowanie kontaktów krajowych i zagranicznych
Stowarzyszenia,
7) bieżące gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia w granicach
określonych uchwałą budżetową,
8) przyjmowanie darowizn i zapisów,
9) podejmowanie działań w celu pozyskania dotacji od instytucji i organizacji
rządowych, samorządowych, pozarządowych i społecznych oraz podmiotów
gospodarczych,
10) rozliczanie darowizn, zapisów i dotacji.
Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
miesiąc.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności połowy
członków Zarządu.

§ 33.
1. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie zarządu mogą
otrzymywać wynagrodzenie, przy czym wynagrodzenie to nie może przekraczać
kwoty 1.500,00 zł brutto miesięcznie i jest uzależnione od sytuacji finansowej
stowarzyszenia.
2. Przyznanie członkowi zarządu wynagrodzenia za sprawowanie funkcji wymaga
każdorazowo uchwały Komisji Rewizyjnej.
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§ 34.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, wybranym
przez Walne Zebranie Członków.
Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera ze swego składu
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się według potrzeb jednak nie rzadziej niż
2 razy w roku.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.

§ 35.
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem
zgodności z obowiązującym prawem, statutem, regulaminami i programami
działalności Stowarzyszenia;
2) kontrolowanie gospodarki majątkowej pod względem jej celowości
i legalności;
3) kontrolowanie prawidłowości opłacania składek członkowskich;
4) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej;
5) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia;
6) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności oraz
wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu;
2. W przypadkach szczególnej wagi Komisja Rewizyjna może wystąpić do Zarządu
o zwołanie posiedzenia Zarządu.
3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej w sprawach, o których mowa w ust. 2. jest
wymagane ich podjęcie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby
członków Komisji.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 36.
1. Majątek stowarzyszenia stanowią jego fundusze, zasoby materialne oraz ruchomości
i nieruchomości.
2. Na fundusze stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie;
2) środki przekazywane przez organy administracji rządowej, samorządowej,
organizacji pozarządowych, podmioty gospodarcze oraz inne osoby prawne
i fizyczne;
3) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
4) dochody z imprez, zbiórek publicznych i ofiar;
5) dochody z darowizn, spadków i zapisów;
6) dochody z innych wpływów.
§ 37.
W sytuacji podjęcia działalności gospodarczej dochody z niej wchodzą w skład majątku
Stowarzyszenia i przeznaczane są na realizację celów statutowych .
§ 38.
1. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39.
1. Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie Członków może uchwalić
wniosek w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania stowarzyszenia i przeznaczenia
jego majątku.
2. Uchwała w sprawach zmiany statutu wymaga do swej ważności 2/3 głosów
w obecności 2/3 osób uprawnionych do głosowania, a w sprawie likwidacji
stowarzyszenia wymaga większości ¾ głosów w obecności ¾ ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania.

