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WSTĘP 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pancerniaków oraz sympatyków 
pancerniackiej tradycji czasów wojennej zawieruchy i lat powojennych, a takŜe 
wszystkich tych, którym na sercu leŜy kultywowanie oręŜnej tradycji oraz zachowanie 
pamięci  o dowódcach i zwykłych Ŝołnierzy tamtych lat - Stowarzyszenia, Koła 
koleŜeńskie 1 Polskiej Dywizji Pancernej, 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, 
organizacje byłych i będących w słuŜbie Ŝołnierzy jednostek wojskowych 
11LDKPanc, a takŜe inne organizacje skupiające sympatyków pancerniackich tradycji 
w kraju i poza jego granicami, postanowiły zjednoczyć swe wysiłki  
i działania w Związku o nazwie „FEDERACJA ORGANIZACJI POLSKICH 
PANCERNIAKÓW”                                                                                                                                  

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

§1. 
1. Stowarzyszenia, Koła koleŜeńskie 1 Polskiej Dywizji Pancernej oraz  

1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, organizacje byłych i będących w słuŜbie 
Ŝołnierzy jednostek wojskowych 11LDKPanc, a takŜe inne organizacje 
skupiające sympatyków pancerniackich tradycji działające w kraju i poza jego 
granicami i mające tam swoje siedziby, tworzą z inicjatywy Dowódcy                    
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w śaganiu, związek o nazwie 
,,Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków”, zwany dalej Federacją. 

 

2. Nazwa Federacji i jej znaki graficzne podlegają ochronie zgodnie z przepisami 
prawa.  

 

§2. 
1. Siedzibą Federacji jest miasto śagań, z ośrodkiem kierowania Federacją 

docelowo usytuowanym w Muzeum - Centrum Tradycji Polskich Wojsk 
Pancernych, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
poza jej granicami. 

2. Dla właściwego realizowania swoich celów, Federacja moŜe prowadzić 
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej), w zgodzie  
z obowiązującymi przepisami. 

 

3. Federacja posiada osobowość prawną.  
 

§3 
Federacja jest powołana na czas nieokreślony 

 

§4. 
1. Federacja jest reprezentantem wspólnych interesów wszystkich Pancerniaków, 

skupionych  w stowarzyszeniach, kołach koleŜeńskich 1 Polskiej Dywizji 
Pancernej i 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, organizacjach byłych  
i będących w słuŜbie Ŝołnierzy jednostek wojskowych 11LDKPanc, a takŜe 
innych zrzeszonych w Federacji organizacjach, którym bliskie są pancerniackie 
tradycje.  

 

2. Federacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach  (tekst jednolity z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) 
oraz niniejszego Statutu. 
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3. Federacja jest ogólnoświatowym, apolitycznym, niezaleŜnym, dobrowolnym 

zrzeszeniem stowarzyszeń, kół koleŜeńskich i innych organizacji, skupiających 
byłych Ŝołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej, 1 Drezdeńskiego Korpusu 
Pancernego, byłych i obecnych Ŝołnierzy jednostek 11 LDKPanc, szkół                   
i placówek oświatowo-wychowawczych noszących imię tych formacji 
pancernych lub ich dowódców oraz zrzeszających członków honorowych, 
szczególnie zasłuŜonych dla funkcjonowania i rozwoju Federacji  
i akceptujących jej cele statutowe. Działa przy zachowaniu zasady 
równouprawnienia i otwartości.   
 

4. Federacja moŜe być członkiem organizacji międzynarodowych, których cel 
słuŜy realizacji jej zadań statutowych. 

 

5. Koła, stowarzyszenia i inne formy organizacyjne wchodzące w skład Federacji 
zachowują autonomię, w tym swoją strukturę, władze, fundusze i przyjęte 
zasady działania, zaś funkcjonowanie w ramach Federacji realizują poprzez 
swoich przedstawicieli i akceptację załoŜeń statutowych. 

 

6. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej zrzeszonych w niej 
członków. Pełnienie funkcji we władzach Federacji ma charakter społeczny 
(honorowy) i powoduje zakaz zawierania umów o pracę, jak i innych umów 
cywilnych z osobami pełniącymi tę funkcję w ramach Federacji. 

 

7. Do prowadzenia swoich spraw Federacja moŜe zatrudnić pracowników. 
Pracownicy nie mogą pełnić funkcji kierowniczych zarówno w Federacji jak i 
w zrzeszonych w Federacji organizacjach.  

§5. 
1. Federacja ma prawo uŜywania pieczęci z nazwą ,,Federacja Organizacji 

Polskich Pancerniaków”, logo i innych odznak zawierających emblemat 
Federacji, identyfikujących jej działanie i wyróŜniających ją wśród innych 
organizacji. 

 

2. Wzór emblematu zatwierdza na wniosek Zarządu Federacji Walne Zebranie 
członków Federacji. 

 

CELE FEDERACJI I SPOSÓB ICH REALIZACJI 
 

§6. 
1. Podstawowym celem Federacji jest integracja Stowarzyszeń i Kół KoleŜeńskich  

1 Polskiej Dywizji Pancernej oraz 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, 
organizacji byłych i będących w słuŜbie Ŝołnierzy jednostek wojskowych 
11LDKPanc, a takŜe innych organizacji i instytucji, wymienionych                     
w § 4 ust. 3, skupiających sympatyków pancerniackich tradycji, w granicach 
określonych niniejszym Statutem. 

 

2. Federacja realizuje swoje cele poprzez: 
 

a) Współpracę wszystkich wyŜej wymienionych podmiotów oraz 
wspieranie ich działań w zakresie realizacji celów statutowych; 

 

b) Popularyzację wśród Ŝołnierzy Dywizji, dzieci i młodzieŜy szkolnej 
wiedzy o dziejach oręŜa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
bohaterskich czynów bojowych Ŝołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej  
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i 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego oraz współczesnego dorobku 
Ŝołnierzy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej; 

 

c) Wspieranie inicjatyw i postaw ukierunkowanych na wychowanie 
proobronne najmłodszych pokoleń Polaków w duchu patriotyzmu,                  
szacunku do historii i dziejów narodu polskiego, w szczególności zaś 
jego wysiłku na rzecz utworzenia i obrony suwerennej i niepodległej 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 

d) Kultywowanie i ocalenie od zapomnienia pancerniackich tradycji, 
których ucieleśnieniem będzie tworzące się Centrum Tradycji Polskich 
Wojsk Pancernych w śaganiu, a takŜe funkcjonujące w Jednostkach 
Wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej muzea, sale 
tradycji i działające w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz 
innych ośrodkach (instytucjach) izby pamięci, kultywujące tą tradycję           
w kraju i poza jego granicami; 

 

e) Współpraca z organizacjami i instytucjami nie zrzeszonymi w Federacji, 
zmierzająca do umacniania autorytetu Federacji, wspierania jej działań 
statutowych w środowiskach nie związanych bezpośrednio z wojskiem 
oraz pozyskiwania funduszy i środków materialnych na działalność 
statutową. 

 

TWORZENIE FEDERACJI 
 

§ 7 
 

1. Federacja powstaje z mocy uchwały o jej utworzeniu podjętej przez 
przedstawicieli co najmniej 3 uprawnionych  stowarzyszeń i kół koleŜeńskich  
1 Polskiej Dywizji Pancernej i 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego oraz 
organizacji byłych i będących w słuŜbie Ŝołnierzy jednostek wojskowych 
11LDKPanc.  

 

2. Osoby, które podjęły uchwałę o tworzeniu Federacji uchwalają statut, 
wybierają Komitet ZałoŜycielski w liczbie 4 osób.   

 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI. 

 

§8. 
Federacja moŜe zrzeszać członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

§ 9 
1. Członkami zwyczajnymi są stowarzyszenia, koła koleŜeńskie 1DPanc                       

oraz 1 DKPanc, organizacje byłych i będących w słuŜbie Ŝołnierzy jednostek 
wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, reprezentowane przez 
upowaŜnionych na piśmie przedstawicieli lub pełnomocników, działające  
w kraju i poza jego granicami oraz przestrzegające zasad i norm wymienionych 
jako cele Federacji w niniejszym Statucie. Reprezentantami stowarzyszeń i kół 
koleŜeńskich oraz organizacji byłych i będących w słuŜbie Ŝołnierzy jednostek 
wojskowych 11LDKPanc mogą być zarówno obywatele polscy jak  
i cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania.    
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2. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne i fizyczne, szkoły                
i placówki oświatowo-wychowawcze, bądź inne jednostki organizacyjne, 
działające w kraju i poza jego granicami, przestrzegające zasad i norm 
wymienionych jako cele Federacji w niniejszym Statucie, które są 
zainteresowane realizowaniem celów Federacji i deklarują pomoc finansową            
i rzeczową Federacji oraz które swoją codzienną działalnością udowodnią, Ŝe 
honor i godność Pancerniaka są dla nich wartością znaczącą. Członkowie 
wspierający działają w Federacji przez upowaŜnionych na piśmie 
przedstawicieli. 

 

3. Członkiem honorowym moŜe zostać osoba prawna lub fizyczna szczególnie 
zasłuŜona dla realizacji celów Federacji. Godność członka honorowego nadaje, 
na wniosek Zarządu, Walne Zebranie w drodze uchwały. 

 

4. Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członków 
zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa 
głosowania w Walnym Zebraniu Delegatów.   

 

5. Swoje prawa i obowiązki członek Federacji realizuje bezpośrednio przez 
swoich, upowaŜnionych na piśmie przedstawicieli lub pełnomocników.  

 

§ 10 
 

1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków jest składany Zarządowi w formie 
pisemnej deklaracji, zawierającej zgodę na podporządkowanie się jej zasadom 
statutowym oraz uchwałom jej władz.  

 

2. O przyznaniu członkostwa decyduje Zarząd w drodze uchwały. Decyzja 
Zarządu jest podejmowana w oparciu o Statut Federacji oraz własną ocenę 
kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem celów przystępującego do 
Federacji. W przypadku, gdy zarząd odmówi przyjęcia kandydata, moŜe on 
odwołać się do Walnego Zebrania Delegatów.  

 

3. Stowarzyszeniom, kołom koleŜeńskim 1Polskiej Dywizji Pancernej oraz              
1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, organizacjom byłych i będących                 
w słuŜbie Ŝołnierzy jednostek wojskowych 11LDKPanc, poprzez wybranych 
zgodnie z  § 14 ust. 1 niniejszego Statutu przedstawicieli przysługuje: 

 

      a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji, 
 

      b) głos stanowiący na Walnym Zebraniu Delegatów, 
 

      c) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Federacji. 
 

4. Członkom wspierającym przysługuje: 
 

 a) prawo uczestniczenia na Walnym Zebraniu Delegatów jako doradcy, 
 

            b) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Federacji. 
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§ 11 
1. Członkostwo w Federacji ustaje na skutek: 

a) wystąpienia zgłoszonego pisemnie przez członka, 

b) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Federacji w przypadku gdy   
działalność członka nie daje się pogodzić z celami statutowymi  Federacji lub                
w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za okres przekraczający               
3 miesiące, 

c) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej  
członka będącego osobą prawną, 

d) likwidacji Federacji. 
 
2. Uchwała o wykluczeniu, powinna zawierać uzasadnienie, pouczenie o drodze 

odwoławczej oraz terminach wniesienia odwołania. Terminy wyznaczone do 
wniesienia odwołania do odpowiedniej instancji, nie mogą być krótsze niŜ 
jeden miesiąc od daty doręczenia odwołania wraz z uzasadnieniem. Odwołanie 
wnosi się do organu wyŜszej instancji (Walnego Zebrania Delegatów) za 
pośrednictwem organu wydającego uchwałę (Zarządu). 

 

3. Od uchwały Zarządu Federacji o wykluczeniu, przysługuje odwołanie do 
Walnego Zebrania Delegatów. Odwołanie powinno być rozpatrzone na 
najbliŜszym Walnym Zebraniu Delegatów. Decyzja Walnego Zebrania 
Delegatów jest ostateczna. 

 
4. Na podstawie uchwały Zarządu, członek Federacji moŜe być zawieszony                   

w swych prawach i obowiązkach na okres nie dłuŜszy niŜ sześć miesięcy, jeŜeli 
w sprawie jego wykluczenia konieczne jest przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego.  

 
5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje Ŝadne roszczenie do 

majątku Federacji. 
 

§ 12 
1. Członkowie Federacji zobowiązani są do przestrzegania i wykonywania uchwał 

organów Federacji w zakresie kompetencji statutowych. 
 
2. Członkowie zobowiązani są do: 

1)  aktywnego udziału w pracach Federacji, 
2)  przestrzegania statutu Federacji, 
3)  terminowego uiszczania składek,  
4)  udzielania organom Federacji informacji niezbędnych dla realizacji zadań   
     statutowych, 
5)  wspieranie Federacji w wykonywaniu zadań statutowych. 
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WŁADZE  FEDERACJI. 

 

§13. 
1. Władzami Federacji są: 
 

a) Walne Zebranie Delegatów, 
 

b) Zarząd Federacji, 
 

c) Komisja Rewizyjna. 
 

2. Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 
lub jawnym w zaleŜności od uchwały Walnego Zebrania Delegatów w tym 
przedmiocie. JeŜeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 

 

3. W przypadku zmniejszenia się składu władz w czasie kadencji, nowym 
członkiem zostaje osoba, która w wyborach do danego organu, uzyskała 
kolejno największą liczbę głosów. 

 

 
WALNE ZEBRANIE 

 

§14. 
 

1. Walne Zebranie Delegatów Federacji tworzą Przewodniczący (Prezesi) 
Stowarzyszeń i Kół KoleŜeńskich 1 Polskiej Dywizji Pancernej                                   
i 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego lub reprezentujący ich, upowaŜnieni na 
piśmie przedstawiciele lub pełnomocnicy, działający w kraju i poza jego 
granicami oraz przestrzegający zasad i norm wymienionych jako cele Federacji 
w niniejszym Statucie, po 2 przedstawicieli organizacji byłych i będących              
w słuŜbie Ŝołnierzy jednostek wojskowych 11LDKPanc zrzeszonych                       
w Federacji, wybranych przez stowarzyszenia, koła koleŜeńskie i organizacje 
oraz po jednym przedstawicielu członka wspierającego, o którym mowa                 
w § 9 ust. 2 niniejszego statutu. W Walnym Zebraniu Delegatów Federacji 
biorą równieŜ udział członkowie honorowi. 

 

2. Walne Zebranie Delegatów jest najwyŜszą władzą Federacji i zwoływane jest 
przez Zarząd Federacji kaŜdego roku w pierwszym dniu obchodów Święta               
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w śaganiu. 

 

3. Walne Zebranie Delegatów moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne. 
 

4. Zarząd Federacji zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Delegatów, 
powiadamiając o tym członków Federacji na 45 dni przed jego terminem, 
przesyłając jednocześnie porządek obrad i niezbędne materiały. Walne Zebranie 
Delegatów, moŜe zmienić, a takŜe uzupełnić porządek obrad, na wniosek 
przedstawiciela zaakceptowany większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy przedstawicieli. 

 

5. Zarząd Federacji zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.  
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6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów winno być zwołane przez Zarząd            
w terminie 45 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla 
których zostało powołane. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów 
biorą udział przedstawiciele członków Federacji wybrani w trybie, o którym 
mowa w § 12 ust.1 niniejszego Statutu. 

 

§ 15. 
 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów naleŜy: 
  

a) uchwalenie i dokonywanie zmian Statutu oraz Regulaminu Walnego 
Zebrania Delegatów, 
 

b) uchwalenie programów działania władz Federacji oraz oceny wyników ich 
realizacji, 
 

c) wybór w głosowaniu tajnym przewodniczącego i członków Zarządu 
Federacji i Komisji Rewizyjnej, 
 

d) ocena pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
 

e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, 
 

f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Federacji, 
 

g) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
 

h) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych statutem, 
naleŜących do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, w tym 
moŜliwości zwolnienia z płacenia składek członkowskich, w sytuacjach, 
które takie zwolnienie uzasadniają. 

 

2. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów są prawomocne, jeŜeli zostały podjęte 
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów. 
Nie dotyczy to uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Federacji. 

 

3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów, dotyczące zmian statutu lub 
rozwiązania się Federacji wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli na Walnym Zebraniu 
Delegatów. PowyŜsze uchwały mogą być podjęte tylko po uprzednim 
powiadomieniu członków Federacji, co najmniej na 45 dni przed terminem 
Walnego Zebrania Delegatów. Z wnioskiem o zmianę Statutu lub rozwiązanie 
Federacji moŜe wystąpić Zarząd, a takŜe  - za pośrednictwem Zarządu - 
zwyczajny członek Federacji. 

 
   

ZARZĄD FEDERACJI.   

§16. 
 

1. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz, jest jej organem wykonawczym                       
i podejmuje czynności statutowe, nie zastrzeŜone dla Walnego Zebrania 
Delegatów. 

 
 



 9

2. W skład Zarządu wchodzą: 
      

a) Prezes Zarządu i jego Zastępca, którymi z urzędu są Dowódca i Zastępca 
Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w śaganiu; 
 

b) członkowie Zarządu, wybrani spośród przedstawicieli członków 
zwyczajnych na Walne Zebranie, przynajmniej po 1 ze środowisk:                        
1 Polskiej Dywizji Pancernej, 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego                   
w kraju i za granicą, organizacji byłych i będących w słuŜbie Ŝołnierzy 
jednostek wojskowych 11LDKPanc, zrzeszonych w Federacji.  

 
3. Na  pierwszym posiedzeniu Zarząd na wniosek Prezesa, wybiera ze swego 

grona Sekretarza, Zastępcę Sekretarza i Skarbnika. 
 
4. Zebrania Zarządu odbywają się wg potrzeby, jednak nie rzadziej niŜ raz w roku. 

 
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa.  
 

6. Oświadczenie woli w imieniu Federacji, składają łącznie Prezes lub Zastępca 
Prezesa wraz z Sekretarzem, a w sprawach dotyczących zobowiązań 
finansowych łącznie Prezes lub Zastępca Prezesa wraz z Sekretarzem  
i Skarbnikiem. 

 
7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział (z głosem doradczym) inne 

zaproszone osoby. 
 

8. Zarząd realizuje działalność określoną przez Walne Zebranie Delegatów, składa 
mu sprawozdania i poddaje się jego ocenie, zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne 
Walne Zebrania i stwarza im warunki do ich odbycia. 

 
9. Do realizacji określonych działań, Zarząd moŜe powoływać zespoły robocze,  

w skład których mogą być powoływani eksperci takŜe spoza członków 
zrzeszonych w Federacji. 

 
10. Zarząd wspierany jest w zakresie bieŜącej działalności, w szczególności  

w sprawach organizacyjnych, przez wskazanych przez Dowódcę 11 LDKPanc 
Ŝołnierzy Dowództwa Dywizji. 

 
§ 17. 

 
Do kompetencji Zarządu w szczególności naleŜy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów; 

2) uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 

3) przygotowanie projektów i planów działalności Federacji i przedkładanie 
ich Walnemu Zebraniu Delegatów do zatwierdzenia oraz czuwanie nad 
ich realizacją; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy; 
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5) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeŜonych dla 
Walnego Zebrania Delegatów; 

6) przyjmowanie i wykluczanie członków Federacji; 

7) zawieszanie członkostwa w Federacji; 

8) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów.   

 
 

KOMISJA REWIZYJNA  
 

§18. 
 

1. Walne Zebranie Delegatów wybiera spośród delegatów 6 członków Komisji 
Rewizyjnej, a ta wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę 
Przewodniczącego. 

 
2. Komisja Rewizyjna, przeprowadza przynajmniej raz w roku, kontrolę 

całokształtu działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych 
czynności statutowych.  

 
3. Komisja Rewizyjna, ma prawo występować do Zarządu z wnioskami 

wynikającymi z kontroli i Ŝądać wyjaśnień. 
 

4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy 
Przewodniczącego. 

5. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie wraz          
z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 
 

MAJĄTEK FEDERACJI. 
 

§19. 
 

1. Majątek Federacji stanowią fundusze,  prawa majątkowe i ruchomości. 
 

2. Na fundusze Federacji składają się: 
 

a) dotacje, 
 

b) darowizny, spadki i zapisy osób fizycznych i prawnych, 
 

c) wpływy z ofiarności publicznej w kraju i za granicą, 
 

d) wpływy ze składek członkowskich.  
 

3. Majątek Federacji słuŜy realizacji i finansowaniu działalności statutowej. 
 
4. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Federacji 

odpowiedzialność ponoszą osoby upowaŜnione działające w imieniu Federacji. 
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POSTANOWIENIA KO ŃCOWE. 

 

§20 
 

1. Sprawy nie uregulowane w niniejszym Statucie, podlegają przepisom prawa       
obowiązującym  w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
2. Federacja nie ogranicza autonomicznej działalności organizacji członkowskich,                 

a władze Federacji nie mogą ingerować w wewnętrzne sprawy tych organizacji.  
 

3. Statut wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia. 
 
          
 
 
 
 


