Statut Stowarzyszenia Słowian
WIELKA LECHIA
uchwalony na Walnym Zebraniu w dniu 25.05.2017

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art.1
Stowarzyszenie Słowian WIELKA LECHIA , posługujące się obok pełnej nazwy, skrótem “WIELKA
LECHIA” jest organizacją społeczną wszystkich Polaków przebywających w Polsce i na całym świecie , a
identyfikujących się ze swymi słowiańskimi przodkami i ich spuścizną.
Działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. /Prawo o Stowarzyszeniach/ , Ustawy o Powszechnym
Obowiązku Obrony oraz postanowień niniejszego statutu.
Art.2
Terenem działania Stowarzyszenia Słowian jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, oraz wszystkich krajów świata
gdzie przebywają i mieszkają z zachowaniem miejscowego prawa.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Siedzibą władz naczelnych jest miejscowość Orzechówka 16 ,26-010 Bodzentyn.
Art.3
Członkowie Stowarzyszenia zorganizowani są w regiony, grupy i sekcje.
Zasady funkcjonowania tych jednostek organizacyjnych opierają się na wewnętrznych przepisach, określonych
przez Zarząd w regulaminie.
Art.4
Stowarzyszenie Słowian opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków, oraz na ich osobistym
zaangażowaniu.
Do prowadzenia swoich działań, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, oraz powoływać biura.
Art.5
Stowarzyszenie Słowian może posiadać sztandar, chorągwie, znaki i proporce, oraz używać własnych pieczęci ,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór sztandaru, wzory oznak i odznaczeń, oraz sposoby ich noszenia
określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
Sztandary, oznaki, i odznaczenia nie mogą zawierać elementów właściwych dla urzędów i innych organizacji,
służb , ani nie mogą być na nich wzorowane.
Rozdział II. CELE I METODY DZIAŁANIA
Art.6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. propagowanie wiedzy historycznej o Słowianach, ich kulturze i obyczajach oraz prowadzenie badań na
temat powstawania i rozwoju Słowiańszczyzny ,a również ochrona miejsc i pamiątek historycznych z tym
związanych
2. propagowanie wiedzy o historii i kulturze Polski oraz współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami),
placówkami i instytucjami odpowiedzialnymi za wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży
3. promowanie modelu wychowania dzieci i młodzieży w duchu uniwersalnych wartości oraz w
poszanowaniu pamięci i tradycji naszych Przodków
4. kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich w poczuciu dumy narodowej
oraz w duchu odpowiedzialności za losy Kraju i Narodu

5.
6.
7.
8.
9.

propagowanie i krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia, w tym w szczególności organizowanie
obozów treningowych dla młodzieży i dorosłych
propagowanie działań i inicjatyw na rzecz wzmacniania potencjału obronnego Polski
podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Polski ,w tym materialnych
dóbr kultury, oraz miejsc pamięci narodowej w Kraju i Zagranicą
działanie na rzecz odbudowy jedności Narodu w oparciu o cywilizacyjną i kulturową spuściznę naszych
Przodków i wspólną tradycję, oraz rozwijanie w społeczeństwie umiejętności współpracy na różnych
płaszczyznach życia rodzinnego, społecznego i politycznego
wspieranie działań oraz inicjatyw mających na celu ochronę polskiej ziemi, wraz z jej bogactwami
naturalnymi w celu przekazania jej w spuściźnie kolejnym pokoleniom Polaków

10. wspieranie i podejmowanie działań oraz inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego i
przyrody
11. promowanie zdrowego trybu życia i rozwoju kultury fizycznej
.
Art.7
1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. własne media, w szczególności: prasę, radio, telewizję i inne
b. prowadzenie własnej strony internetowej
c. działalność wydawniczą
d. organizowanie sympozjów, spotkań, szkoleń, wykładów, ćwiczeń, i kursów
e. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami państwowymi samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,
społecznymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami
f. udział w uroczystościach państwowych, rocznicowych i innych
f. współpracę ze środowiskami Polonii i Polaków Zagranicą
2. Szczegółowy sposób realizacji celów, o których wyżej mowa określa Regulamin Statutu oraz odrębne
przepisy
Art.8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań
określonych art.4 ustawy z dnia 24 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zgodnie z celami stowarzyszenia i Polską Klasyfikacją Działalności.
Stowarzyszenie może tworzyć fundacje celowe.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Art.9
Stowarzyszenie ma prawo utrzymywać kontakty i należeć do innych związków i stowarzyszeń krajowych jak i
zagranicznych, oraz międzynarodowch, zgodnie z celami statutowymi.
Rozdział III. CZŁONKOWIE
Art.10
Członkiem Stowarzyszenia Słowian, może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który uznaje statut i złożył deklaracje
członkowską.
Art. 11
Członkowie Stowarzyszenia korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym ze w składzie Zarządu
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Art.12
Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd.
Art.13
Członkowie Stowarzyszenia maja prawo:
Brać udzial w obradach walnego Zjazdu
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
brać udział we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
korzystać z pomocy stowarzyszenia w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnych z celem
stowarzyszenia,
zgłaszać wnioski i opinie do władz Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia Słowian zobowiązani są do:
Przestrzeganie Statutu, oraz decyzji władz statutowych stowarzyszenia Słowian.
Opłacanie składek organizacyjnych.
Art.14
Członkostwo w Stowarzyszeniu Słowian ustaje w przypadku:
dobrowolnego wystąpienia członka, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zarządu Stowarzyszenia,
wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Honorowego,
skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu na skutek sześciomiesięcznego zalegania z opłatą składek
członkowskich,
skreślenie z lisy członków uchwała Zarządu w przypadku naruszenia postanowień Statutu uchwał władz
Stowarzyszenia,
umyślnego działania na szkodę stowarzyszenia,
śmierci członka Stowarzyszenia.

Art.15
Od uchwał o skreśleniu z lisy członków podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia przysługuje:
odwołanie do Sądu Honorowego w terminie 14 dni od daty powiadomienia o skreśleniu z listy członków
Stowarzyszenia.
Odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia Sądu Honorowego.

Rozdział IV. WŁADZE NACZELNE
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia Słowian są:
Walny Zjazd Członków /Delegatów , który stanowi Walne Zebranie
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna
Sądu Honorowy
Kadencja władz naczelnych trwa 5 lat.
Art.17
Walny Zjazd Członków/Delegatów jest najwyższą władza Stowarzyszenia Słowian.
Walny Zjazd Członków, zastępuje się Walnym zjazdem Delegatów, jeśli liczba członków Stowarzyszenia
przekroczy 100 osób
Art.18
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci, wybrani na zebraniach regionów , grup, czy sekcji,
członków Stowarzyszenia.
Jeden delegat, wybierany jest z każdego regionu , grupy , sekcji liczących powyżej 10 członków.
Mandat delegata ważny jest na czas trwania Walnego Zjazdu Delegatów i okres kadencji władz.
Art.19
Uchwały Walnego Zjazdu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu, zapadają zwykła
większością głosów, członków uprawnionych do głosowania.
W razie braku kworum Zjazd odbywa się w drugim terminie określonym z góry przez Zarząd Stowarzyszenia
Słowian , a postanowienia Zjazdu, są w tym przypadku, prawomocne zwykłą większością głosów ,bez względu
na liczbę uczestniczących w zjeżdzie.
Art.20
Walny Zjazd ustala główne kierunki działania Stowarzyszenia:
- wybiera Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną, oraz Sąd Honorowy.
- uchwala Statut, jego zmiany i uzupełnienia, przy czym uchwały dotyczące zmiany Statutu wymagają
większości 2/3 głosów członków obecnych, a do złożenia wniosku w przedmiocie zmiany Statutu uprawnieni są
wyłącznie: Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna, lub co najmniej 1/3 członków uprawnionych do
głosowania.
- podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Słowian
- przyjmuje sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sadu Honorowego.
- na wniosek Komisji Rewizyjnej, udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
-podejmuje uchwały i decyzje w sprawach nie należących do właściwości innych władz Stowarzyszenia.
Art.21
Najwyższą władza w okresie między Walnymi Zjazdami jest Zarząd Stowarzyszenia.
Art.22
Zarząd Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i wyznacza osoby, które w jej imieniu podejmują
czynności prawne.
Art.23
Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
Prezesa Stowarzyszenia,
Wiceprezesa Stowarzyszenia,
Sekretarza Stowarzyszenia,
oraz czterech Członków Zarządu .
Art.24
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walny Zjazd , realizuje uchwały Walnego Zjazdu , oraz Komisji Rewizyjnej,
nadzoruje i kontroluje działalność Stowarzyszenia, oraz opracowuje i zatwierdza regulaminy wewnętrzne.
Nadzoruje finanse i prowadzi administracyjną obsługę działalności Stowarzyszenia.
Czuwa nad przestrzeganiem prawa i Statutu Stowarzyszenia. Funkcje wszystkich członków Zarządu , nie
upoważniają do pobierania żadnego wynagrodzenia, tylko zwrot kosztów poniesionych na wykonywane zadania.

Art.25
Do składania oświadczeń w zakresie uprawnień i obowiązków nie majątkowych i majątkowych, wymagane jest
współdziałanie łączne Prezesa Stowarzyszenia i Wiceprezesa Stowarzyszenia, lub Prezesa Stowarzyszenia i
członka Zarządu.
Art.26
Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy liczby uprawnionych członków.
Art.27
Kadencja Zarządu ustanowionego na zebraniu założycielskim trwa do pierwszego Walnego Zgromadzenia.
Art.28
Walny Zjazd może odwołać przed upływem kadencji Zarząd lub jego poszczególnych członków ,
jeżeli swoim postępowaniem naruszają Statut Stowarzyszenia, lub nie realizują właściwie, celów
Stowarzyszenia.
Z wnioskiem w tym przedmiocie może wystąpić Komisja Rewizyjna, lub co najmniej 1/3 członków delegatów
z ostatniego walnego Zgromadzenia , uprawnionych do głosowania. Uchwała w tym przedmiocie wymaga
większości 2/3 członków obecnych.
Art.29
Jeśli w trakcie kadencji skład osobowy ulegnie zmniejszeniu, Zarząd może dokooptować do swego składu
nowych członków. Powołanie obowiązuje do końca kadencji.
Art.30
Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna wybierana w składzie 3 osób.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola finansów zgodnie z instrukcja finansowa Stowarzyszenia,
składanie na Walnym Zjeżdzie sprawozdań z wyników swej pracy,
występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zjazdu.
Art.31
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu , ani członkami Sądu Honorowego.
Art.32
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów wszystkich członków.
Art.33
Sąd Honorowy składa się z 3 osób.
Wybiera on ze swego składu Przewodniczącego Sądu Honorowego
Sąd Honorowy działa w oparciu o odrębną instrukcję.
Do zadań Sądu Honorowego należy:
orzekanie w sprawach dyscyplinarnych,
rozstrzyganie sporów miedzy członkami.
Art.34
Sąd Honorowy, może decydować o wykluczeniu członka, o zawieszeniu praw członkowskich na okres 1 roku, o
udzieleniu nagany.
Orzeczenia Sądu Honorowego zapadają większością 2/3 głosów .
Art.35
W przypadku śmierci, lub choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji przez Prezesa Zarządu, jego obowiązki
przejmuje Wiceprezes Zarządu .
Rozdział V. MAJATEK
Art.36
Do podejmowania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków, dotyczących majątku Stowarzyszenia, oraz
zakładania kont i funduszy wymagane są dwa podpisy:
Prezesa Zarządu i Członka Zarządu
Art.37
Majątek Stowarzyszenia , powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów oraz
dochodów z własnej działalności statutowej.
Art.38
Majątek stanowią nieruchomości , ruchomości i fundusze.
Art.39
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku, a ich wysokość określa
Zarząd Stowarzyszenia w uchwalonym przez siebie regulaminie.
Art.40
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Art.41

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia , musi określić los pozostałego majątku.
Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art.42
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zjazdu Członków podjętej większością 2/3
głosów, przy obecności, najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
Art.44
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3
ważnie oddanych głosów, przy obecności przynajmniej połowy delegatów wybranych na Walny Zjazd
Delegatów Stowarzyszenia.
Art.45
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji, oraz
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Art.46
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji, nie uregulowanych w Statucie, odpowiednie zastosowanie
mają przepisy rozdziału V ustawy o stowarzyszeniach.
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