
STATUT       

  

  

ROZDZIAŁ  I 

  

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY 

 

  

§ 1 
1.   Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Radio Obywatelskie (PL-CB RADIO).  

   

§ 2 
1. Terenem   działania   Stowarzyszenia   jest  obszar  Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Łódź.  

   

§ 3 
1. Stowarzyszenie   działa  zgodnie  z  porządkiem  prawnym  RP.  

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

 

§ 4 
1. Stowarzyszenie powołuje jednostki organizacyjne.  

2. Powoływanie jednostek organizacyjnych leży w kompetencji Prezydium  Zarządu Głównego.  

3. Kluby mogą być powoływane również przez Prezydium Zarządu Oddziału.  

4. Komisje mogą być powoływane przez Prezydium Zarządu Głównego, Oddziału lub Klubu.  

 

§ 5 
1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych oraz przyjmować członków 

z zagranicy.  

 

§ 6 
1.  Stowarzyszenie używa znaków organizacyjnych:  

     1) Dla działalności ogólnej:   

         a) z treścią PL-CB,  

         b) kontury Polski z wpisanymi w środku literami CB.  

   

     2) Dla prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej:  

         a) z treścią SKSR,  

         b) kontury Polski z wpisaną w środku literą R na tle równoramiennego krzyża.  

 

2. Stowarzyszenie oraz Oddziały, Klubu i komisje mają prawo do posiadania sztandarów organizacyjnych.  

 

  § 7 

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu członków, oraz społecznej 

pracy działaczy.  

     

ROZDZIAŁ  II 

 CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 

  

§ 8 
Celem Stowarzyszenia jest:  

1. Popularyzacja i upowszechnianie łączności radiowej.  

2. Niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia.  

3. Przeciwdziałanie zagrożeniom.  

4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.  

5. Obrona praw człowieka.  

    



§ 9 
1.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele zwłaszcza przez:  

1) prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania łączności radiowej,  

2) propagowanie znajomości i konieczności przestrzegania przepisów obowiązujących 

w radiokomunikacji,  

3) prowadzenie wymiany doświadczeń w dziedzinach związanych z działalnością Stowarzyszenia,  

4) prowadzenie działań mających na celu niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia,  

5) prowadzenie działań na rzecz ochrony: życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i zwierząt,  

6) prowadzenie działań mających na celu pomoc ludziom niepełnosprawnym,  

7) prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym,  

8) prowadzenie działań profilaktycznych,  

9) prowadzenie szkolenia w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia,  

10) prowadzenie społecznej oceny prawidłowości działania władz i instytucji państwowych 

oraz samorządowych, a także działań mających na celu obronę praw człowieka i obywatelskich 

oraz praw konsumentów,  

11) prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie ratowania życia 

ludzkiego i bezpieczeństwa oraz innymi, mającymi związek z zakresem działalności Stowarzyszenia,  

12) przeciwdziałanie zagrożeniom i niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia,  

13) opracowywanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw mających związek z zakresem 

działalności Stowarzyszenia,  

14) prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej zmierzającej do podniesienia poziomu 

moralnego, etycznego i kwalifikacji, a także prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, 

15) popieranie wynalazczości, racjonalizatorstwa oraz produkcji sprzętu związanego z zakresem 

działalności Stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o obowiązujące 

w tym zakresie przepisy,  

16) prowadzenie współpracy z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie działalności 

Stowarzyszenia,  

17) inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów innej 

działalności zmierzającej do realizacji swych statutowych celów i zadań.  

   

 

ROZDZIAŁ  III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

   

§ 10 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1) zwyczajnych,  

2) uczestników,  

3) wspierających,  

4) honorowych.  

 

§ 11 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18-ty rok 

życia, zgłosiła swój akces do Stowarzyszenia w formie pisemnej i została przyjęta.  

2. Przyjmowanie członków do Stowarzyszenia leży w kompetencji władz Stowarzyszenia. 

   

§ 12 
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego,  

2) brania udziału w pracach, szkoleniu i imprezach oraz korzystania ze wszelkich urządzeń Stowarzyszenia 

na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia,  

3) wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,  

4) otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w zakresie realizacji zadań statutowych,  

5) używania odznak i znaków, a także reprezentowania barw Stowarzyszenia w imprezach i zawodach,  

6) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności Stowarzyszenia. 

     



§ 13 
1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:  

1) przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,  

2) branie czynnego udziału w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia,  

3) opłacanie ustalonych składek członkowskich.  

     

§ 14 
1. Członkiem - uczestnikiem Stowarzyszenia mogą zostać osoby w wieku 14-18 lat wyłącznie za zgodą 

rodziców lub prawnych opiekunów.  

2. Członek - uczestnik posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem praw 

wyborczych.  

 

§ 15 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba prawna i fizyczna, która zadeklaruje 

poparcie na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta -na podstawie pisemnej deklaracji- przez władze 

Stowarzyszenia.  

2. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i  obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa 

wyborczego.  

 

§ 16 

1. Członkostwo honorowe nadaje Krajowy Zjazd Stowarzyszenia osobom fizycznym szczególnie zasłużonym 

dla działalności Stowarzyszenia i krzewienia celów Stowarzyszenia, z własnej inicjatywy - na wniosek 

Zarządu Głównego lub na wniosek Zjazdu Oddziału Stowarzyszenia.  

2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada trwały mandat delegata na zjazdy macierzystych organizacji 

Stowarzyszenia i na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia.  

3. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada ponadto wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz zwolniony 

jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.  

4. Członkostwa honorowego pozbawia Krajowy Zjazd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek 

Zarządu Głównego, na wniosek Zjazdu Oddziału Stowarzyszenia.  

5. Członka honorowego ma prawo zawiesić w prawach Zarząd Główny Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, 

na wniosek Zarządu Oddziału lub na wniosek Zjazdu Oddziału,  

1) decyzja o zawieszeniu w prawach członka honorowego obowiązuje do czasu najbliższych obrad 

Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia, na który Zarząd Główny zaprasza członka honorowego 

zawieszonego w prawach,  

2) Zarząd Główny może uchylić decyzję o zawieszeniu w prawach członka honorowego.  

     

§ 17 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

1) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,  

2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich,  

3) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia,  

4) utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia,  

5) rozwiązania się Stowarzyszenia,  

6) decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Prezydium Zarządu Oddziału lub Klubu, od jego 

decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezydium Zarządu Głównego.  

   

 

ROZDZIAŁ  IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

  

§ 18 
1. Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Krajowy Zjazd Stowarzyszenia,  

2) Zarząd Główny,  

3) Prezydium Zarządu Głównego,  

4) Główna Komisja Rewizyjna.  



2. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:  

1) Zjazd Oddziału,  

2) Zarząd Oddziału,  

3) Prezydium Zarządu Oddziału,  

4) Komisja Rewizyjna Oddziału.  

 

3. Władzami Klubu są:  

1) Zjazd Klubu,  

2) Zarząd Klubu,  

3) Prezydium Zarządu Klubu,  

4) Komisja Rewizyjna Klubu.  

 

4. Terenem działania Oddziałów i Klubów Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

1) Jednostki terenowe Stowarzyszenia, za zgodą Zarządu Głównego, mogą posiadać osobowość prawną.  

2) Dla ważności wyrażenia woli dotyczącej praw i obowiązków majątkowych jednostki terenowej 

Stowarzyszenia posiadającej osobowość prawną, wymagany jest  podpis jej Prezesa Zarządu 

lub osoby przez niego upoważnionej. 

 

5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają:  

1) Zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1\2 liczby osób uprawnionych do głosowania 

z zastrzeżeniem § 35 ust.1 i 2,  

2) zwykłą większością głosów na posiedzeniu odbytym w drugim terminie - w przypadku, gdy w pierwszym 

terminie nie zbierze się wymagana liczba osób do podjęcia uchwały.  

 

6. W przypadku ustąpienia członków władz - władzom tym przysługuje prawo kooptacji w ilości  

nie przekraczającej 1/3 składu władz.  

 

7. W przypadku nie brania udziału w pracach władz przez członka władz - władzom, w których skład wchodzi 

dany członek przysługuje prawo wykluczenia tego członka z władz i kooptacji.  

   

§ 19 
1. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo, wyjątek może dotyczyć urzędującego członka władz.  

 

§ 20 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Stowarzyszenia zwoływany przez Zarząd Główny 

Stowarzyszenia, co 5 lat.  

2. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego obrad Zarząd Główny Stowarzyszenia obowiązany 

jest zawiadomić delegatów, co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.  

3. Krajowy Zjazd Stowarzyszenia może być zwyczajny i nadzwyczajny.  

4. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  mają  odpowiednio zastosowanie do Zjazdu Oddziału lub Klubu 

Stowarzyszenia.  

 

§ 21 
1. W Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia biorą udział z głosem decydującym:  

1) Delegaci  wybrani na Zjazdach Oddziałów lub Klubów powołanych przez Prezydium  Zarządu  

Głównego,  w/g  klucza określonego przez Zarząd Główny.  

2) Honorowi członkowie Stowarzyszenia. 

3) Kadencja delegatów na Zjazd Stowarzyszenia trwa wyłącznie w czasie trwania Zjazdu, na który dany 

delegat został wybrany. Delegatów na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia wybiera się, jeżeli liczba 

członków posiadających prawa wyborcze w stowarzyszeniu jest większa niż 50, gdy liczba takich 

członków jest mniejsza niż 50 w Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia biorą udział z głosem decydującym 

wszyscy tacy członkowie.  

 

2. Z głosem doradczym mogą brać udział w Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia:    

1) członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej, 

którzy nie zostali wybrani delegatami,  

2) osoby zaproszone przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.  



§ 22 
1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia należy:  

 

1) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,  

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Głównej 

Komisji Rewizyjnej,  

3) udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia na wniosek Głównej Komisji 

Rewizyjnej,  

4) wybór  Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej,  

5) uchwalenie zmian w statucie Stowarzyszenia,  

6) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,  

7) rozpatrywanie  innych spraw, które ze względu na szczególną ważność wymagają uchwały Krajowego 

Zjazdu Stowarzyszenia.  

 

2. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  mają  zastosowanie odpowiednio we wszystkich strukturach 

Stowarzyszenia z wyłączeniem ust.1 pkt. 5.  

 

§ 23 
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Stowarzyszenia może być zwołany:  

 

1) z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 51% 

liczby członków Stowarzyszenia,  

2) Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Stowarzyszenia winien być zwołany w  terminie 6 tygodni 

od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.  

 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie we wszystkich strukturach 

Stowarzyszenia.  

 

§ 24 

1. Zarząd Główny składa się z 4 do 57 członków, wybieranych przez Krajowy Zjazd  Stowarzyszenia.  

2. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 30 członków, wybieranych przez Zjazd Oddziału Stowarzyszenia.  

3. Zarząd Klubu składa się z 3 do 9 członków, wybieranych przez Zjazd Klubu.  

 

 

§ 25 
1. Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:  

1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Krajowymi Zjazdami 

Stowarzyszenia,  

2) realizacja uchwał i wytycznych Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia,  

3) zatwierdzanie problemowych planów pracy, budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania,  

4) powoływanie fachowych komisji i organów doradczych Zarządu Głównego,  

5) ustalanie regulaminów pracy prezydium, komisji i biura,  

6) ustalanie szczegółowych zasad wyboru delegatów i przedstawicieli na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia,  

7) zwołanie Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia,  

8) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,  

9) gospodarka funduszami Stowarzyszenia i ustalanie wysokości składek, 

10) zawieszanie uchwał podjętych przez władze niższego stopnia o ile są sprzeczne ze statutem 

lub uchwałami Zarządu Głównego,  

11) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,  

12) podejmowanie decyzji w sprawach nagród lub kar dotyczących członków Stowarzyszenia,  

13) rozstrzyganie sporów między członkami.  

2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego Stowarzyszenia jego kompetencje posiada 

Prezydium Zarządu.  

3. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie odpowiednio we wszystkich strukturach 

Stowarzyszenia.  

 

 



§ 26 
1. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz  nie rzadziej 

niż 2 razy w roku i zwoływane są przez Prezesa, jednego z jego zastępców lub sekretarza.  

2. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie we wszystkich strukturach 

Stowarzyszenia.  

 

§ 27 
1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium, w tym prezesa i wiceprezesa/ów. Zarząd może 

ustanowić dodatkowo inne funkcje w zarządzie takie jak sekretarz, skarbnik itp. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie we wszystkich strukturach 

Stowarzyszenia.  

 

§ 28 
1. Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między 

posiedzeniami Zarządu Głównego Stowarzyszenia.  

2. § 18 ust. 7 ma odpowiednio zastosowanie.  

3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

4. Pomiędzy posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes 

Zarządu Głównego, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

5. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie we wszystkich strukturach 

Stowarzyszenia.  

 

§ 29 
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 10 członków w tym przewodniczącego.  

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. 

3. Członkowie Głównej Komisji rewizyjnej mają  prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego 

z głosem doradczym.  

4. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie odpowiednio we wszystkich strukturach 

Stowarzyszenia.  

  

§ 30 

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:  

 

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, 

rzetelności i gospodarności,  

2) współdziałanie i koordynowanie działalności Komisji rewizyjnych niższego szczebla.  

 

2. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.  

3. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie odpowiednio we wszystkich strukturach 

Stowarzyszenia.  

 

ROZDZIAŁ  V 

 MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

  

§ 31 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:  

   

1) ruchomości,  

2) nieruchomości,  

3) fundusze.  

   

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:  

   

1) wpływy ze składek członkowskich,  

2) dotacje, subwencje i zapisy,  

3) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej. 



    

§ 32 

1. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie.  

2. Zarząd Główny gospodaruje majątkiem i funduszami, oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami.  

3. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie we wszystkich strukturach 

Stowarzyszenia.  

 

§ 33 
2. Dla ważności wyrażenia woli dotyczącej praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany 

jest podpis Prezesa Zarządu Głównego lub osoby przez niego upoważnionej.  

 

 

§ 34 

3. Wszystkie postanowienia władz zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia muszą spełniać 

wymogi obowiązujących w tym zakresie przepisów.  

  

ROZDZIAŁ  VI 

 ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA 

   

§ 35 
1. Zmiana Statutu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Krajowy Zjazd 

Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych 

do głosowania.  

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Krajowy Zjazd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów 

osób uprawnionych do głosowania.  

3. Sposób rozwiązania Stowarzyszenia oraz cel, na który ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia 

określa Krajowy Zjazd Stowarzyszenia.  

4. Powyższe uchwały podlegają zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.  
 

    


