Uchwała Rady Naczelnej ZHR nr 136/11
z dnia 10 grudnia 2017 r.
w sprawie projektu zmian do Statutu Związku
Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Rada Naczelna ZHR uchwala, co następuje:
§1
Rada Naczelna przedstawia XVI Zjazdowi ZHR do rozpatrzenia następujące poprawki do
Statutu Związku:
1. W § 19 ust. 3 lit. j) otrzymuje brzmienie:

(Naczelnictwo)
j) wydaje opinię w przedmiocie osobowości prawnej okręgów.
2. W § 19 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

9.

Tryb tworzenia oraz likwidacji okręgu, zasady powoływania, odwoływania i działania
jego władz określają regulamin okręgu uchwalany przez Radę Naczelną oraz
regulamin komisji rewizyjnej okręgu uchwalany przez Komisję Rewizyjną Związku ,
z zastrzeżeniem ust. 10.

3. W § 19 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
1) Warunkami uzyskania osobowości prawnej przez okręg są:

a) podjęcie przez Zjazd Okręgu uchwały, o której mowa w § 27 ust. 2 lit. a)
oraz
b) wydanie przez Naczelnictwo opinii, o której mowa w § 19 ust. 3 lit. j)
2) Gospodarowanie majątkiem Okręgu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w
§ 40 i 41 Statutu.
3) W razie likwidacji okręgu przez Radę Naczelną:
a) Naczelnictwo powołuje likwidatora lub likwidatorów okręgu.
b) Likwidacja powinna zakończyć się w ciągu 1 roku od jej zarządzenia, przy czym
Naczelnictwo w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin likwidacji.
c) Po zakończeniu likwidacji i spłacie zobowiązań, majątek pozostały po likwidacji
stanowi majątek Związku, zaś nieuregulowane zobowiązania stają się
zobowiązaniami Związku.
4. W § 19 dodaje się ust. 11-17 w brzmieniu:

11. W razie stwierdzenia rażących uchybień w działalności Zarządu Okręgu, polegających
na niewywiązywaniu się z obowiązków Zarządu, a także na nieprzestrzeganiu

przepisów prawa, Statutu Związku i regulaminów wewnętrznych, Naczelnictwo może
w drodze uchwały:
1) odwołać Zarząd Okręgu, jednocześnie powołując zarząd komisaryczny oraz
zwołując Nadzwyczajny Zjazd Okręgu, który powinien się odbyć w terminie do
dwunastu tygodni od dnia podjęcia uchwały
lub
2) zawiesić Zarząd Okręgu nieposiadającego osobowości prawnej na okres nie
dłuższy niż osiem tygodni od dnia podjęcia uchwały, jednocześnie powołując
pełnomocników oraz ustalając warunki przywrócenia Zarządu Okręgu.
W wyjątkowych wypadkach Naczelnictwo może przedłużyć termin, o którym mowa
w pkt. 2, jednak nie więcej niż o cztery tygodnie.
12. Uchwała Naczelnictwa w przedmiocie odwołania lub zawieszenia Zarządu Okręgu jest
natychmiast wykonalna. Naczelnictwo niezwłocznie przesyła odpis uchwały wszystkim
członkom zainteresowanego Zarządu Okręgu za pomocą poczty, poczty elektronicznej
lub faksu, a także doręcza odpis uchwały do siedziby okręgu oraz do Komisji
Rewizyjnej Okręgu.
13. Zarząd Komisaryczny oraz pełnomocnicy działają na podstawie pisemnych
pełnomocnictw udzielonych przez Naczelnictwo, przy czym w przypadku okręgów
posiadających osobowość prawną Naczelnictwo składa do sądu rejestrowego wniosek
o wpis zarządu komisarycznego oraz zawiadamia organ sprawujący nadzór nad
terenową jednostką organizacyjną.
14. W razie spełnienia wszystkich warunków ustalonych w uchwale Naczelnictwa, o której
mowa w ust. 11 pkt 2, Naczelnictwo niezwłocznie przywraca Zarząd Okręgu i cofa
pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 13.
15. W razie niespełnienia któregokolwiek z warunków ustalonych w uchwale
Naczelnictwa, o której mowa w ust. 11 pkt 2, Naczelnictwo podejmuje uchwałę,
o której mowa w ust. 11 pkt. 1.
16. Od uchwał, o których mowa w ust. 11 przysługuje zainteresowanemu Zarządowi
Okręgu odwołanie do Rady Naczelnej. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy
wnieść na ręce Przewodniczącego w terminie dwóch tygodni od doręczenia odpisu
uchwały Naczelnictwa do siedziby okręgu. Rada Naczelna powinna zebrać się na
nadzwyczajnym posiedzeniu w terminie dwóch tygodni od otrzymania odwołania przez
Przewodniczącego. W wyniku wniesienia odwołania Rada Naczelna może podtrzymać
uchwałę Naczelnictwa lub przywrócić Zarząd Okręgu ze skutkiem od dnia wskazanego
w uchwale Rady Naczelnej. Przywrócenie Zarządu Okręgu odwołanego na podstawie
ust. 11 pkt 1 powoduje wygaśnięcie pełnomocnictw, o których mowa w ust. 13 oraz
oznacza odwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu. Przywrócenie Zarządu Okręgu
zawieszonego na podstawie ust. 11 pkt. 2 powoduje wygaśnięcie pełnomocnictw.
17. Żaden z członków zawieszonego Zarządu Okręgu nie może w okresie zawieszenia
wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z kierowaniem działalnością okręgu
oraz reprezentowaniem okręgu na zewnątrz, o ile co innego nie wynika z uchwały
Naczelnictwa, a także uczestniczyć w pracach Rady Naczelnej z prawem głosu.
Członkowie zawieszonego Zarządu Okręgu mają obowiązek współpracy
z pełnomocnikiem powołanym uchwałą Naczelnictwa w zakresie wskazanym przez
pełnomocnika lub określonym w uchwale Naczelnictwa.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca: Naczelnictwo
Rekomendacja RN – 24 za / 0 przeciw / 0 wstrzymujących

Uzasadnienie:
Propozycje zmian w Statucie dostosowujące Statut ZHR do ustawy z 25 września 2015 r.- o
zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

