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STATUT 

Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich 

(stan na 17.02.2013) 

Rozdział I – Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich. 

2) Stowarzyszenie zawiązane jest z inicjatywy środowiska Ułanów Poznańskich i kontynuuje tradycje 
działającego w latach II Rzeczypospolitej Towarzystwa byłych Żołnierzy 1. Pułku Ulanów 
Wielkopolskich (15. Pułku Ułanów Poznańskich) oraz funkcjonującego po wojnie na emigracji 
Koła Pułkowego. 

§ 2. 

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, a terenem działania Polska i inne kraje świata, o ile nie 
narusza to prawa miejscowego. 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 
podobnym profilu działania. 

§ 3. 

1) Towarzystwo dysponuje własną pieczęcią, proporcem, odznakami i strojem organizacyjnym. 

2) Towarzystwo dysponuje własnym majątkiem na zasadach określonych w rozdziale V Statutu. 

Rozdział II – Cele i sposoby działania. 

§ 4. 

Celem działania Towarzystwa jest: 

a) pielęgnowanie tradycji i historii 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz innych oddziałów 
kawalerii, zwłaszcza wchodzących w skład Wielkopolskiej Brygady Kawalerii II 
Rzeczypospolitej, 

b) podtrzymywanie więzi koleżeńskich, 

c) w miarę możliwości otaczanie opieką i niesienie pomocy osobom samotnym i fizycznie 
niesprawnym, związanym ze środowiskiem byłych kawalerzystów, 

d) upowszechnianie wiedzy dotyczącej kawalerii, 

e) gromadzenie materiałów historycznych dotyczących kawalerii, 

f) kolekcjonowanie pamiątek związanych z kawalerią, w tym umundurowania, wyposażenia i 
broni, 

g) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, klubami, związkami i organizacjami krajowymi i 
międzynarodowymi w zakresie dotyczącym tradycji kawalerii, 

h) pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

i) działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

§ 5. 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

a) działalność popularyzującą historię Pułku (odczyty, prelekcje, zjazdy, spotkania, 
wydawnictwa, itp.), 
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b) uroczyste obchodzenie Święta Pułkowego, świąt państwowych i rocznic dotyczących historii 

Pułku, 

c) dbałość i opiekę nad Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu oraz innymi 
pomnikami, grobami i tablicami związanymi z historią Pułku, 

d) działalność oddziału reprezentacyjnego w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
funkcjonującego na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd  
 Towarzystwa,  

e) utrzymywanie kontaktów z jednostkami Wojska Polskiego kontynuującymi tradycje 
kawaleryjskie oraz stowarzyszeniami o podobnym do Towarzystwa profilu działalności, 

f) uczestniczenie w wykładach, zjazdach, konferencjach naukowych o tematyce patriotyczno – 
historycznej, 

g) uczestniczenie w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych, rekonstrukcjach 
historycznych, turystyce konnej, 

h) organizowanie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, rekonstrukcji historycznych, 
turystyki konnej,  

i) prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych dyscyplinach sportów jeździeckich, ze 
szczególnym uwzględnieniem sportów kawaleryjskich, 

j) gromadzenie środków materialnych oraz gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami 
Towarzystwa, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, 

k) nawiązywanie kontaktów z placówkami, w których przechowuje się pamiątki pułkowe. 

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 6. 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

- członków zwyczajnych, 

- członków wspierających, 

- członków honorowych. 

§ 7. 

Członkiem zwyczajnym może zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec, pełnoletni, przyjęty 
przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji popisanej przez dwóch członków wprowadzających. 

Warunek podpisania deklaracji przez członków wprowadzających nie dotyczy byłych żołnierzy 15. 
Pułku Ułanów Poznańskich. 

§ 8. 

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele Towarzystwa 
poprzez opłacenie specjalnej składki członkowskiej, będącej wielokrotnością składki zwykłej. 

 

§ 9. 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobom 
szczególnie zasłużonym dla celów objętych działalnością Towarzystwa. 

§ 10. 

Członkowi zwyczajnemu przysługuje: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze, 

b) prawo uczestnictwa we wszelkiej działalności Towarzystwa, 

c) prawo korzystania ze wszystkich udogodnień i urządzeń Towarzystwa. 

§ 11. 
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Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) uczestniczenia w pracach i działalności Towarzystwa, 

b) przestrzegania Statutu Towarzystwa i regulaminów, 

c) wykonywania uchwał władz Towarzystwa, 

d) opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków, 

e) przestrzegania solidarności koleżeńskiej, 

f) poddania się orzeczeniom Sądu Koleżeńskiego. 

§ 12. 

Członkowie wpierający i honorowi mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z tym, że 
członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa, a 
członek honorowy nie ma obowiązku płacenia składek. 

§ 13. 

1) Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek wykreślenia albo wykluczenia. 

2) Wykreślenie następuje w przypadku pisemnego zgłoszenia Zarządowi wystąpienia względnie w 
przypadku niepłacenia składek przez okres jednego roku. 

3) Wykluczenia dokonuje Zarząd: 

a) na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, za popełnienie czynów niegodnych, 

b) z powodu nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, bądź 
działania na jego szkodę. 

4) Od uchwał o skreśleniu albo wykluczeniu przez Zarząd przysługuje prawo odwołania do 
najbliższego Walnego Zebrania Członków. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o 
skreśleniu lub wykluczeniu. 

Rozdział IV – Struktury organizacyjne. 

§ 14. 

Władzami Towarzystwa są: 

a) Walne Zebranie Członków zwane w dalszym ciągu Statutu Walnym Zebraniem, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Sąd Koleżeński. 

 

§ 15. 

1) Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2) Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3) Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezes Towarzystwa w grudniu każdego roku kalendarzowego 
lub najpóźniej w I kwartale roku następnego. 

4) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezes Towarzystwa w terminie 14 dni, na podstawie 
uchwały Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej, względnie na podstawie umotywowanego 
pisemnego wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/4 członków Towarzystwa. 

§ 16. 

O Walnym Zebraniu winni być powiadomieni pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) 
wszyscy członkowie Towarzystwa, najpóźniej na 14 dni przed jego terminem.  
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§ 17. 

W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym oraz 
członkowie wpierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym. 

 

§ 18. 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, pod 
warunkiem prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Towarzystwa o terminie – stosownie 
do § 16 Statutu. 

§ 19. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) nadanie i pozbawienie godności członka honorowego, 

b) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 

c) wybór Prezesa Towarzystwa i osobno pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego, 

e) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

f) decydowanie o odwołaniach od uchwał Zarządu dotyczących wykreślenia i wykluczenia 
członka, 

g) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Towarzystwa, 

h) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Towarzystwa, 

i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych 
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Uchwałę powyższą podejmuje się 
kwalifikowaną większością 3/4 głosów. 

§ 20. 

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata, a ich wybór następuje w 
głosowaniu jawnym bądź tajnym, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania. 

§ 21. 

Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie (honorowo). 

§ 22. 

1) W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji, pozostali 
członkowie tego organu mają prawo dokooptowania nowego członka, na czas do najbliższego 
Walnego Zebrania. 

2) Zarząd może dokonać uzupełnienia swego składu w sposób podany w ust. 1 najwyżej o trzech 
nowych członków, natomiast Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą dokooptować po jednym 
członku w miejsce ustępującego. 

3) Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński zawiadamiają Zarząd o dokonaniu uzupełnienia swego składu.  

§ 23. 

1) Zarząd składa się z 3 do 9 osób. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą 
kadencję.  

2) Członkiem  Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

3) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes. 
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4) Dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków. 

Uchwały zapadają zwykłą większością, a w razie równości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego zebrania. 

§ 24. 

Wewnętrzny podział zadań i kompetencji między członków Zarządu oraz wysokość środków, którymi  
członkowie Zarządu mogą dysponować bez uchwały określa regulamin uchwalany przez Zarząd 
Towarzystwa. 

§ 25. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie Prezesa 
i jednego członka Zarządu, 

c) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami 
Walnego Zebrania, 

d) przyjmowanie i skreślanie członków, 

e) dysponowanie środkami Towarzystwa, przy czym do zaciągania zobowiązań finansowych w  
imieniu Towarzystwa niezbędna jest uchwała Zarządu. 

f) przedkładanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu, 

g) nadzór nad wykonywaniem orzeczeń Sądu Koleżeńskiego. 

§ 26. 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi 
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 27. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli 
wewnętrznej działalności finansowej Towarzystwa, z której składa sprawozdanie na Walnym 
Zebraniu. 

§ 28. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

§ 29. 

Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy wynikłe ze stosunku koleżeńskiego pomiędzy członkami 
Towarzystwa. 

§ 30. 

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi 
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 31. 

Regulamin działania Sądu Koleżeńskiego uchwala Zarząd Towarzystwa. 

§ 32. 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych. 
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Działalność gospodarcza obok działalności statutowej może być jedynie działalnością dodatkową. 

Rozdział V – Majątek i fundusze. 

§ 33. 

Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dochodów z własnej 
działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz ofiarności publicznej.  

Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz korzystanie z ofiarności publicznej następuje z 
zachowaniem obowiązujących przepisów. 

Zabrania się : 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy organizacji 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”, 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 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; 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

Rozdział VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa. 

§ 34. 

Dla zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. 
Zamiar zmiany Statutu winien być podany do wiadomości członków w zawiadomieniu o Walnym 
Zebraniu, a projekt uchwały wyłożony w siedzibie Zarządu Towarzystwa na co najmniej 30 dni przed 
terminem Walnego Zebrania. 

§ 35. 

W przypadku konieczności rozwiązania Towarzystwa Prezes zwołuje Walne Zebranie powiadamiając 
członków o celu ich zwołania. 

§ 36. 

Uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa podjęte muszą być na dwóch kolejnych Walnych 
Zebraniach, które odbędą się w odstępnie nie krótszym niż dwa tygodnie. 

Uchwały w sprawie powyższej podjęte muszą być większością 3/4 głosów uprawnionych do 
głosowania obecnych na Walnym Zebraniu. 

§ 37. 

Ostatnie Walne Zebranie podejmuje także uchwałę określającą cel na jaki przeznaczony ma być 
majątek Towarzystwa. 

§ 38. 

W przypadku rozwiązania Towarzystwa dokumentacja jego działalności, pieczęcie i inne symbole 
przekazane zostaną Wielkopolskiemu Muzeum Wojskowemu w Poznaniu. 

 


