
Tekst ujednolicony 

STATUT 
INTERNATIONAL P O L I C E ASSOCIATION 

NUl^DZYNARODOWE STOWARZYSZENIE P O L I C J I 
S E K C J A P O L S K A 

Uchwalony 20 sierpnia 1991 roku w Poznaniu ze zmianami uchwalonymi na III Kongresie Sekcji Polskiej IPA w 
dniu 6 grudnia 1998 r. w Soczewce, V Kongresie Sekcji Polskiej IPA w dniach 13 i 14 listopada 2004 roku w 
Lqcznej, VI Kongresie w Bochni w dniu 29 wrzesnia 2007 roku, X Kongresie w Uodzi w dniu 18 czerwca 2011 
roku oraz XI Kongresie Nadzwyczajnym w Lodzi w dniu 14 kwietnia 2018 roku. 

Rozdzial 1 
NAZWA, T E R E N DZIALANIA, SIEDZIBA, DEWIZA I E M B L E M A T 

STOWARZYSZENIA 

§1 
Stowarzyszenie nosi nazw?: „InternationaI Police Association" (Mi?dzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska, zwane w dalszych postanowieniach statutu 
"Stowarzyszeniem". 

§ l a 
Stowarzyszenie zobowiqzuje si? przestrzegac zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw 
Czlowieka przyj?tej przez Organizacj?Narod6wZjednoczonych w 1948 r. i uznaje, ze wszelkie 
formy tortur sq bezwzgl?dnie niezgodne z tymi zasadami. 

§ 2 
IPA - Sekcja Polska dziaia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

§ 3 
1. Siedzibq IPA - Sekcja Polskajest miasto Poznah. 
2. Biuro Krajowego Zarzqdu IPA — Sekcja Polska miesci si? przy Sekretarzu Generalnym. 

§ 4 
1. W sklad IPA - Sekcja Polska wchodzi 17 Grup Wojewodzkich nazwanych zgodnie 

z nazwami wojewodztw. Teren dzialania grup wojewodzkich pokrywa si? z podzialem 
administracyjnym kraju: 
a) Stoleczna Grupa Wojewodzka, 
b) Dolnoslqska Grupa Wojewodzka, 
c) Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewodzka, 
d) Lubelska Grupa Wojewodzka, 
e) Lubuska Grupa Wojewodzka, 
f) Lodzka Grupa Wojewodzka, 
g) Malopolska Grupa Wojewodzka, 
h) Mazowiecka Grupa Wojewodzka, 
i) Opolska Grupa Wojewodzka, 



j ) Podkarpacka Grupa Wojewodzka, 
k) Podlaska Grupa Wojewodzka, 
1) Pomorska Grupa Wojewodzka, 
m) Slqska Grupa Wojewodzka, 
n) Swi?tokrzyska Grupa Wojewodzka, 
o) Warmihsko-Mazurska Grupa Wojewodzka, 
p) Wielkopolska Grupa Wojewodzka, 
r) Zachodniopomorska Grupa Wojewodzka. 

2. IPA - Sekcja Polska oraz jej Grupy Wojewodzkie posiadajq osobowosc prawnq, 
3. IPA - Sekcja Polska oraz jej Grupy Wojewodzkie i Regiony IPA mogq prowadzic 

dzialalnosc gospodarczq w oparciu o przepisy prawa obowiqzujqce w tym zakresie. 
4. Skreslony. 
5. Dochod z dzialalnosci IPA — Sekcja Polska oraz jej Grup Wojewodzkich i Regionow shizy 

realizacji celow statutowych i nie moze bye przeznaczony do podzialu mi?dzy ich 
czlonkow. 

§5 
Dewizq Stowarzyszenia jest mi?dzynarodowe haslo wyrazone w j?zyku esperanto „SERVO 
PER AMIKECO" (Shizyc poprzez przyjazh). 

§ 6 
Godta IPA sqprawnie chromone. Mogq bye uzywane w drukujedynie przez Sekcj? Polskq IPA 
i jej struktury oraz czlonkow Stowarzyszenia, z wylqczeniem celow komercyjnych. 

Rozdzial 2 
Z W I 4 Z E K Z E S T A T U T E M MIl^DZYNARODOWYM IPA 

§ 7 
Statut mi?dzynarodowy International Police Association oraz przepisy prawne 
Rzeczypospolitej Polskiej stanowiq podstaw? niniejszego Statutu. 

Rozdzial 3 
C E L E , ZADANIA I SPOSOBY I C H R E A L I Z A C J I 

1. IPA - Sekcja Polska opowiada si? za wspolpracq ze wszystkimi sekcjami narodowymi. Jej 
celem i zadaniem jest tworzenie wi?z6w autentycznej przyjazni i kolezehstwa zawodowego 
pomi?dzy zatrudnionymi i emerytami w sluzbach policyjnych na calym swiecie, a takze do 
nawiqzywania wspolpracy mi?dzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich 
obszarach kulturowych i przyczynianie si? do zrozumienia mi?dzy narodami. 

2. Ponadto celami Stowarzyszenia sq: 
a) rozwoj kontaktow kulturalnych pomi?dzy jego czlonkami, 
b) pogl?bianie wiedzy ogolnej i wymiany doswiadczeh zawodowych, 
c) prowadzenie dzialalnosci charytatywnej i socjalnej, 
d) przyczynianie si? do pokojowej koegzystencji narodow i utrzymania pokoju swiatowego. 

3. Skreslony. f L 



4. IPA - Sekcja Polskajest neutralna wobec organizacji politycznych, zwiqzkow zawodowych, 
wspolnot religijnych i zwiqzkow wyznaniowych, kierujqc si? w realizacji swych zadah 
jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia. 

5. Struktury IPA - Sekcja Polska sq zobowiqzane aktywnie uczestniczyc w realizacji celow 
IPA w oparciu o niniejszy Statut. 

§ 8a 
1. IPA - Sekcja Polska i jej struktury mogq prowadzic dzialalnosc pozytku publicznego 

w sferze zadah publicznych okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, a zwlaszcza w zakresie: 

1) pomocy spolecznej, w tympomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej 
oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob; 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zast?pczej; 
3) udzielania nieodplatnej pomocy prawnej oraz zwi?kszania swiadomosci prawnej 

spoleczehstwa; 
4) dzialalnosci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej osob 

zagrozonych wykluczeniem spolecznym; 
5) dzialalnosci charytatywnej; 
6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel?gnowania polskosci 

oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
7) dzialalnosci na rzecz mniejszosci narodowych i etnicznych oraz j?zyka 

regionalnego; 
8) dzialalnosci na rzecz integracji cudzoziemcow; 
9) ochrony i promocji zdrowia, w tym dzialalnosci leczniczej- w rozumieniu ustawy; 
10) dzialalnosci na rzecz osob niepetnosprawnych; 
11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osob pozostajqcych bez pracy 

i zagrozonych zwolnieniem z pracy; 
12) dzialalnosci na rzecz rownych praw kobiet i m?zczyzn; 
13) dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym; 
14) dzialalnosci wspomagajqcej rozwoj gospodarczy, w tym rozwoj przedsi?biorczosci; 
15) dzialalnosci wspomagajqcej rozwqj techniki, Avynalazczosci i innowacyjnosci oraz 

rozpowszechniania i wdrazania nowych rozwiqzah technicznych w praktyce 
gospodarczej; 

16) dzialalnosci wspomagajqcej rozw6j wspolnot i spolecznosci lokalnych; 
17) nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania; 
18) dzialalnosci na rzecz dzieci i mlodziezy, w tym wypoczynku dzieci i mlodziezy; 
19) kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego; 
20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
21) ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
22) turystyki i krajoznawstwa; 
23) porzqdku i bezpieczehstwa publicznego; 
24) obronnosci pahstwa i dzialalnosci Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
25) upowszechniania i ochrony wolnosCi i praw czlowieka oraz swobod obywatelskich, 

a takze dzialah wspomagajqcych rozw6j demokracji; 
26) udzielania nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego; 
27) ratoAvnictwa i ochrony ludnosci; 
28) pomocy ofiarom katastrof, kl?sk zywioloAvych, konfliktow zbrojnych i wojen 

w kraju i za granicq; 
29) upowszechniania i ochrony praw konsumentow; 
3 0) dzialalnosci na rzecz integracj i europej skiej oraz rozwij ania _ kontakthw 

i wspolpracy mi?dzy spoleczehstwami; 
31)promocji i organizacji wolontariatu; 



32) pomocy Polonii i Polakom za granicq; 
33) dzialalnosci na rzecz kombatantow i osob represjonowanych; 
34) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicq; 
35) dzialalnosci na rzecz rodziny, macierzynstwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka; 
36) przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym; 
37) dzialalnosci na rzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiotow wymienionych w 

ustawie, w zakresie okreslonym w pkt 1-36; 
38) wspierame w ramach dzialalnosci OPP innych podmiothw, ktorych cele dzialania 

sq zbiezne z celami IPA - Sekcja Polska. 

2. Dla realizacji celow, o ktorych mowa w ust. 1, IPA - Sekcja Polska i jej struktury 
mogq prowadzic dzialalnosc odplatnq i nieodptatnq pozytku publicznego. 

§ 9 
Do osiqgm?cia zalozonych celow Stowarzyszenie zmierza w szczegolnosci poprzez: 

1. Przeprowadzanie krajowych i mi?dzynarodowych sympozjow naukowych, spotkah 
i seminaridw w celu studiowania problemow zawodowych, kulturalnych i innych. 

2. Propagowame i przeprowadzanie grupowych i indywidualnych wyjazdow 
studyjnych. 

3. Propagowame i przeprowadzanie imprez ksztalcqcych mlodziez (podrdze, wymiana 
mlodziezy, seminaria mlodziezowe). 

4. Wymian? i publikacj? informacji zawodowych z zakresu dzialalnosci gldwnie przez 
wydawanie czasopisma Sekcji Polskiej IPA. 

5. Dqzenie do rozwoju kontaktdw osobistych z czlonkami innych sekcji narodowych 
w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy. 

6. Wzmacnianie wsrod sluzb policyjnych poczucia poszanowania prawa i utrzymania 
porzqdku. 

7. Zmierzanie do podniesienia prestizu Policji i Strazy Granicznej w szczegolnosci 
poprzez podnoszenie stanu wiedzy o formacjach w spoleczehstwie oraz popraw? 
stosunkow mi?dzy spoteczehstwem a Policjq i Strazq Granicznq. 

8. Popieranie i ulatwianie wymiany doswiadczeh z czlonkami innych sekcji narodowych 
i dqzenie w ten sposob do podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej 
i ogdlnej. 

9. Wspdluczestniczenia w przygotowaniu polskiej i swiatowej bibliografii prac 
dotyczqcych problematyki policyjnej oraz Stowarzyszenia. 

10. Rozwijanie wspolpracy w sferze zawodowej, socjalnej, kulturalnej, sportowej 
i turystycznej z innymi sekcjami narodowymi oraz pomi?dzy strukturami w kraju. 

11. Inicjowanie wymiany korespondencji dla podtrzymania i nawiqzywania kontaktow 
oraz wspieranie nauczania j?zyk6w obcych. 

12. Skreslony. 
12). Skreslony. 



Sb'eslony. 
§9a 

Rozdzial 4 
C Z L O N K O S T W O 

§10 
1. Skreslony. 
2. Czlonkami IPA - Sekcja Polska mogq bye osoby pelniqce sluzb? w Policji lub Strazy 

Granicznej oraz emeryci i rencisci tych formacji, ktorzy nie sq skazani prawomocnym 
wyrokiem sqdu za przest?pstwo lub przest?pstwo skarbowe, umyslne, scigane 
z oskarzenia publicznego. 

2a. Kongres Delegatow, na mocy uchwaly, moze rozszerzyc uprawnienia do czionkostwa 
w Stowarzyszenia. 

3. Skreslony. 
4. Skreslony. 
5. W Stowarzyszeniu wyst?puj4 nast?pujqce rodzaje czionkostwa: 

a) czionlcostwo zwyczajne, 
b) czlonkostwo asocjacyjne. 

6. Czlonkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne. 
7. Czlonkostwo zwyczajne nabywa si? w Regionie IPA po zlozeniu deklaracji 

i oplaceniu skladki czlonkowskiej. 
8. Przyj?cia na czlonka zwyczajnego Stowarzyszenia mozna odmowic bez podania 

przyczyny. Od decyzji odmownej mozna zlozyc odwolanie do Zarzqdu Grupy 
Wojewodzkiej, przy czym jego uchwala w tej sprawie jest ostateczna. 

9. Skreslony. 
10. Czlonkostwo asocjacyjne moze otrzymac policjant z innego kraju, w ktorym jeszcze nie 

powstala sekcja narodowa IPA. O przyj?ciu decyduje Prezydium Krajowego Zarzqdu 
na wniosek Prezydium Zarzqdu tej Grupy Wojewodzkiej, ktorej b?dzie czlonkiem w 
przypadku decyzji pozytywnej. 

11. Skreslony. 

1. Utrata czionkostwa nast?puje wskutek: 
1) skreslenia w przypadku: 

a) dobrowolnego wystqpienia czlonka, 
b) nieoplacenia skladki czlonkowskiej przez okres dbizszy niz rok, 
c) smierci czlonka; 

2) wykluczenia w przypadku skazania-prawomocnym wyrokiem sqdu za przest?pstwo 
umyslne, scigane z oskarzenia publicznego lub razqcego naruszenia statutu IPA. 

la. Skreslenie nast?puje automatycznie na mocy statutu. Ponowne przyj?cie skreslonego 
czlonka odbywa si? w trybie § 10 ust. 7. 

lb. Uchwal? o wykluczeniu czlonka podejmiije Krajowy Zarzqd na wniosek Zarzqdu 
Grupy Wojewodzkiej. Wykluczonemu czlonkowi przysluguje odwolanie do 
Kongresu Delegatow. 

Ic. W przypadku utraty czionkostwa, optacona skladka nie podlega zwrotowi. 

§11 



Id. Razqcym naruszeniem statutu sq zachowania umyslne, wywotujqce dotkliwe skutki, 
wtym: 
1) godzqce w dobre imi? Stowarzyszenia; 
2) naruszenie dyscypliny budzetowej; 
3) sprzeniewierzenie funduszy lub majqtku stowarzyszenia; 
4) brak udost?pnienia, przekazania, dokumentacji biezqcej, archiwalnej w zakresie 

spraw statutowych i finansowych; 
5) poswiadczenie nieprawdy w trakcie wykonywania zadah funkcyjnych, 

w szczegolnosci przyj?cia osob na czlonka zwyczajnego, niespelniajqcycb 
wymagah statutu. 

2. Skreslony. 
3. Czlonkostwo asocjacyjne traci si? z chwilq powstania w innyra kraju sekcji narodowej 

IPA po przyj?ciu jej przez Mi?dzynarodowq Rad? Wykonawczq (lEC). 
4. Za szczegolne zasbigi dla Stowarzyszenia cztonkowie i osoby wspierajqce jego 

dzialalnosc mogq bye odznaczane lub wyrozniane. 
5. Skreslony. 
6. Szczegotowy tryb post?powania w zwiqzku z nabyciem, otrzymaniem albo utratq 

czionkostwa, a takze formy i tryb przyznawania wyroznien i odznaczeh okresla 
Regulamin. 

§12 
Skreslony. 

§ 13 
Czlonkowie IPA - Sekcji Polskiej majq prawo: 

a) wybierac i bye wybieranymi do wladz Stowarzyszenia, 
b) uczestniczyc w pracach Stowarzyszenia, 
c) zglaszac wnioski i propozycje dotyczqce dzialalnosci Stowarzyszenia. 

§14 
Czlonkowie IPA - Sekcji Polskiej sq zobowiqzani; 

a) dqzyc do realizacji celow i zadah Stowarzyszenia, 
b) przestrzegac statutu, uchwal i postanowieh Stowarzyszenia, 
c) terminowo optacac ustalonq sktadk? rocznq, 
d) powiadomic Prezydium Regionu o skazaniu prawomocnym wyrokiem sqdu za 

przest?pstwo umyslne, scigane z oskarzenia publicznego. 

Rozdzial 5 
S T R U K T U R A I W L A D Z E STOWARZYSZENIA 

§15 
1. IPA - Sekcja Polskajest stowarzyszeniem ogolnokrajowym, ktora dzieli si? na Grupy 

Wojewodzkie i Regiony IPA. 
2. Skreslony. 
3. Regiony sq podstawowymi, terenowymi strukturami Sekcji Polskiej IPA ty^orzqcymi 

grupy wojewodzkie. 



3a. W przypadku, gdy na terenie dzialania Grupy Wojewodzkiej istnieje tylko jeden 
Region - posiada on kompetencje odpowiednio, jak dla Grupy Wojewodzkiej. 

4. Skreslony. 
5. Na terenie wojewodztwa dziaia jedna Grupa Wojewodzka o nazwie zgodnej z nazwq 

wojewodztwa. W przypadku miasta Warszawa jest to Grupa Stoleczna. 
6. Powstanie Grupy Wojewodzkiej lub Regionu, o ktorym mowa w ust. 3a, zatwierdza 

Krajowy Zarzqd. 
7. Powstanie Regionu, na wniosek Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej zatwierdza Krajowy 

Zarzqd. 
8. Skreslony. 
9. Skreslony. 

10. Region liczy co najmniej 15 czlonkow. 
11. Skreslony. 
12. Skreslony. 

§ 15a 
1. Organy statutowe, o ktorych mowa w § 16a ust. 1, 2 i 3, zwiqzane sq uchwatami 

organow wladzy w swojej strukturze oraz wyzszego szczebla. Zasada ta dotyczy 
rowniez rozpatrywania odwolan, jesli przepis szczegotowy nie stanowi inaczej. 

2. Skreslony. 
3. Zebranie organow statutowych Sekcji Polskiej IPA jest prawomocne tylko wtedy, gdy 

uczestniczy w nicb wi?cej niz polowa czlonkow lub delegatow nalezqcych do jego 
gremium, ktbrzy zostali uprzednio zaproszeni na to zebranie zgodnie z wymogami 
Regulaminu, cbyba ze statut stanowi inaczej. 

4. Zebranie czlonkow Regionu IPA jest prawomocne, jesli zaproszono na nie zgodnie 
z wymogami Regulaminu. Prawomocnosc zebrania nie jest w tym przypadku zalezna 
od liczby czlonkow przybylycb na zebranie. 

5. W celu uzyskania prawomocnosci zebrania dopuszcza si? uczestnictwo w formie 
Iqcznosci telefonicznej lub internetowej. Nie dotyczy to zebrania organow wladzy 
Stowarzyszenia. 

6. Na zebraniu prezydium, w przypadku braku rozstrzygni?cia, decydujqcy glos ma osoba 
prowadzqca zebranie. 

7. Przepis ust. 5 i 6 stosuje si? odpowiednio do komisji probiemowych i komisji 
rewizyjnych. 

8. Tryb zwolywania i prowadzenia zebrania organow statutowych okresla Regulamin. 

§15b 
1. Wszystkie organy Stowarzyszenia podejmujq decyzje poprzez uchwaly. 
2. Tresc uchwaly poddana glosowaniu sktadana jest na pismie przez wnioskodawc?. 
3. W sprawach mniej istotnych, decyzje mozna podejmowac poprzez aklamacj?. 
4. Uchwala jest praworaocna, jesli zostalapodj?ta zwyklq wi?kszosciq gtosow, o ile statut 

nie stanowi inaczej. 

§15c 
1. Region IPA moze posiadac osobowosc prawnq. Warunkami uzyskania osobowosci 

prawnej przez Region IPA sq: 
1) podj?cie stosownej uchwaly przez zainteresowany organ wladzy; 



2) uprawdopodobnienie, ze Region IPA b?dzie w stanie realizowac obowiqzki 
wynikajqce z przepisow prawa, samodzielnie bqdz z pomocq podmiotow 
zewn?trznycb; 

3) uzyskanie zgody Krajowego Zarzqdu na wniosek Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej. 
2. Jednostka terenowa posiadajqca osobowosc praAvnq, w kontaktach z podmiotami 

zewn?trznymi dziaia we wlasnym imieniu i na wlasny rachunek. 
3. Tryb post?powania w zwiqzku z powstaniem Grupy Wojewodzkiej albo Regionu IPA 

oraz nabyciem osobowosci prawnej okresla Regulamin Dzialania. 

§16 
Skreslony. 

§16a 
1. Organami wladzy Stowarzyszenia sq: 

1) Kongres Delegatow; 
2) Zebranie Delegatow Grupy Wojewodzkiej; 
3) Walne Zebranie Czlonkow Regionu. 

2. Organami zarzqdzajqcymi Stowarzyszenia sq: 
1) Krajowy Zarzqd; 
2) Zarzqd Grupy Wojewodzkiej. 

3. Organami wykonawczym! Stowarzyszenia sq: 
1) Prezydium Krajowego Zarzqdu; 
2) Prezydium Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej; 
3) Prezydium Regionu. 

^ 4. Na szczeblu Regionu, organ wykonawczy pelni jednoczesnie rol? organu 
zarzqdzajqcego. 

5. Komisja Rewizyjnajest kolegialnym organem kontroli wewn?trznej. 

§16b 
1. Czlonkami organow zarzqdzajqcych i wykonawczycb Stowarzyszenia nie mogq bye 

osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umyslne scigane 
z oskarzenia publicznego lub przest?pstwo skarbowe. 

2. Komisja Rewizyjna jest organem odr?bnym od organow zarzqdzajqcego 
i wykonawczego, niepodlegajqcym im w zakresie wykonywania kontroli wewn?trznej, 
przy czym czlonkowie Komisji Rewizyjnej: 
1) nie mogq bye czlonkami organu zarzqdzajqcego i wykonawczego, ani pozostawac 

z nimi w zwiqzku malzenskim, we wspolnym pozyciu, w stosunku pokrewienstwa, 
powinowactwa lub podleglosci shizbowej; 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umyslne scigane 
z oskarzenia publicznego lub przest?pstwo skarbowe; 

3) mogq otrzymywac z tytubi pelnienia funkcji w takim organic zwrot uzasadnionych 
kosztow lub wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz przeci?tne miesi?czne 
wynagrodzenie w sektorze przedsi?biorstw ogloszone przez Prezesa Glownego 
Urz?du Statystycznego za rok poprzedni. 



K O N G R E S D E L E G A T O W 
§ 17 

1. Najwyzszq wladzq Sekcji Polskiej IPA jest Kongres Delegatow. Delegatow wybiera si? 
na zebraniach delegatow grup wojewodzkich z zachowaniem proporcjonalnosci 
1 delegat na 150 czlonkow. Mandat delegata wygasa po podj?ciu przez Krajowy Zarzqd 
uchwaly o zwolaniu kolejnego kongresu zwyczajnego. 

la. Jezeli Grupa Wojewodzka ma mniej niz 150 czlonkow, otrzymuje 1 mandat. 
2. Kongres Delegatow zwolywany jest przez Krajowy Zarzqd w trybie: 

1) zwyczajnym, o ktorym mowa w ust. 1, na wniosek Prezydium Krajowego Zarzqdu; 
2) nadzwyczajnym, na zqdanie 1/3 grup wojewodzkich wyrazone w uchwalach 
zarzqdow tych grup lub z inicjatywy Komisji Rewizyjnej Sekcji Polskiej IPA bqdz na 
wniosek Prezydium Krajowego Zarzqdu, z podaniem celow i powodow jego zwolania. 

3. Kongres jest prawomocny przy udziale co najmniej poiowy delegatow. 
4. U c h w ^ kongresu zapadajq zwyklq wi?kszosciq glosow delegatow, cbyba ze przepisy 

statutu stanowiq inaczej. 
4a. Skreslony. 
5. Skreslony. 
6. Prezydent w imieniu ust?pujqcego Prezydium Krajowego Zarzqdu sklada pisemne 

sprawozdanie z dzialalnosci, za okres od ostatniego kongresu. 
7. Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej sklada pisemnq ocen? z dzialalnosci ust?pujqcego 

Prezydium Krajowego Zarzqdu i sklada wniosek o udzielenie bqdz nie udzielenie 
absolutorium poszczegolnym czlonkom. Sklada rowniez pisemne sprawozdanie 
z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej. 

8. Czlonkowie Prezydium Krajowego Zarzqdu, po uzyskaniu absolutorium oraz Komisji 
Rewizyjnej, po zatwierdzeniu sprawozdania z dzialalnosci, mogq uzyskac mandat 
delegata na kongres, jezeli posiadajq pisemnq rekomendacj? zebrania delegatow swojej 
grupy wojewodzkiej. Uchwal? w tej sprawie podejmuje Kongres Delegatow za zgodq 
zainteresowany ch. 

9. Warunki, zasady oraz szczegolowy tryb post?powama w zwiqzku ze zwotaniem 
Kongresu Delegatow okresla Regulamin. 

§18 
Do kompetencji Kongresu Delegatow nalezy: 

1. Wybor Prezydenta Sekcji Polskiej IPA. 
2. Uchwalenie programow i glownych kierunkow dzialania Stowarzyszenia. 
3. Wybor i odwolanie czlonkow Prezydium Krajowego Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej. 
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan z pracy Krajowego Zarzqdu i Komisji 

Rewizyjnej. 
4a. Udzielanie absolutorium ust?pujqcym czlonkom Prezydium Krajowego Zarzqdu. 
5. Podejmowanie uchwaly o rozwiqzaniu Sekcji Polskiej IPA i rozporzqdzeniu jej 

majqtkiem. 
6. Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia. 
7. Ustalenie sposobu pozyskiwania srodkow finansowych. 
8. Ustalenie liczby osob wchodzqcycb w sklad Prezydium Krajowego Zarzqdu i Komisji 

Rewizyjnej. 



9. Rozpatrywanie odwolan od uchwal Krajowego Zarzqdu, Prezydium Krajowego 
Zarzqdu, Zebrania Delegatow Grupy Wojewodzkiej oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji 
Polskiej IPA. Uchwaly podejmowane w tym trybie sq ostateczne. 

K R A J O W Y ZARZ4D 
§18a 

1. Krajowy Zarzqd Sekcji Polskiej IPA jest organem zarzqdzajqcym pomi?dzy kongresami. 
Posiada kompetencje organu zatwierdzajqcego. 

2. W sklad Krajowego Zarzqdu wchodzq czlonkowie Prezydium Krajowego Zarzqdu oraz 
prezesi grup wojewodzkich. 

3. Na zebraniu Krajowego Zarzqdu, na mocy uchwaly prezydium zarzqdu grupy, Prezesa 
Grupy Wojewodzkiej moze zastqpic inny czlonek prezydium tej grupy. 

4. Zebranie Krajowego Zarzqdu zwohije si? ucbwalq Prezydium Krajowego Zarzqdu, co 
najmniej raz na pol roku. Obradom przewodniczy Prezydent Sekcji Polskiej IPA lub 
zast?pujqca go osoba. 

§18b 
Do kompetencji Krajowego Zarzqdu w szczegolnosci nalezy: 

1) uchwalanie preliminarza budzetowego; 
2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu Krajowego Zarzqdu zgodnie 

z przepisami finansowymi; 
3) uchwalanie wysokosci i zasad podzialu skladek czlonkowskicb w Stowarzyszeniu; 
4) podejmowanie uchwaly w sprawie wykluczenia czlonka ze Stowarzyszenia; 
5) nadawanie wyroznien oraz zatwierdzanie kandydatow do odznaczen; 
6) sprawowanie nadzoru nad Prezydium Krajowego Zarzqdu w zakresie zarzqdzania 

sprawami majqtkowymi Stowarzyszenia; 
7) zatwierdzanie organizacji Biura Krajowego Zarzqdu; 
8) powolywanie komisji probiemowych do realizacji okreslonych celow statutowych; 
9) powolywanie redaktora naczelnego czasopisma Sekcji Polskiej IPA; 
10) uchwalanie zmian w Regulaminie oraz regulaminow, o ktorych mowa w § 21 ust. 2 

pkt 6; 
11) rozpatrywanie odwolan od uchwal organow zarzqdzajqcycb nizszego szczebla, przy 

czym uchwaly podejmowane w tym trybie sq ostateczne. 

§ 19 
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Sekcji Polskiej IPA sq: Prezydent bqdz 

zast?pujqca go osoba i jeden z czlonkow Prezydium Krajowego Zarzqdu, natomiast do 
reprezentowania Grupy Wojewodzkiej - Prezes bqdz zast?pujqca go osoba i jeden 
z czlonkow prezydium zarzqdu grupy, a do reprezentowania Regionu — Przewodniczacy 
Regionu bqdz zast?pujqca go osoba i jeden z czlonkow Prezydium Regionu. 

2. Osobami uprawnionymi do zaciqgania zobowiqzan majqtkowycb w imieniu Sekcji 
Polskiej IPA, grup wojewodzkich i regionow sq osoby wymienione w ust. 1. Drugim 
czJonkiem prezydium powinien bye Skarbnik. 

3. Skreslony. 
4. Prezydenta Sekcji Polskiej IPA moze zastqpic Wiceprezydent upowazmony pisemnie 

przez Prezydenta lub wyznaczony uchwalq Prezydium Krajowego Zarzqdu. Zasada ta 
dotyczy odpowiednio - Prezesa Grupy Wojewodzkiej i Przewodniczqcego-^gionu. 



5. Tryb i zasady kierowania w Sekcji Polskiej IPA, w tym zast?pstwa osob funkcyjnych, 
okresla Regulamin. 

P R E Z Y D I U M K R A J O W E G O Z A R Z 4 D U 
§20 

1. Organem wykonawczym - kierujqcym sprawami biezqcymi, jest Prezydium Krajowego 
Zarzqdu. 

2. Skreslony. 
3. Jesli Kongres nie postanowi inaczej, w sklad Prezydium Krajowego Zarzqdu wchodzq: 

1) Prezydent Sekcji Polskiej; 
2) Wiceprezydent (w liczbie trzech); 
3) Sekretarz Generalny; 
4) Zast?pca Sekretarza Generalnego; 
5) Skarbnik; 
6) Zast?pca Skarbnika; 
7) Czlonek Prezydium - przewodniczacy komisji problemowej. 

4. Pracq Prezydium Krajowego Zarzqdu kieruje Prezydent lub zast?pujqca go osoba. 
5. Przy Sekretarzu Generalnym dzialajq Asystenci do spraw kontaktow z Sekcjami 

Narodowymi IPA. 
6. Skreslony. 
1. Prezydium Krajowego Zarzqdu moze skladac wnioski do Krajowego Zarzqdu 

w sprawie organizacji Biura Krajowego Zarzqdu oraz o powolanie komisji 
probiemowych do realizacji okreslonych celow statutowych. 

8. Prezydium Krajowego Zarzqdu zbiera si? na wniosek Prezydenta, zast?pujqcej go osoby 
lub na zqdanie 1/3 jego czlonkow nie rzadziej niz 4 razy w roku. 

9. Tryb powolywania i szczegotowe zadania Biura Krajowego Zarzqdu, komisji 
probiemowych oraz asystentow okresla Regulamin. 

§21 
1. Skreslony. 
2. Do kompetencji Prezydium Krajowego Zarzqdu w szczegolnosci nalezy: 

1) biezqce kierowanie pracami Stowarzyszenia; 
2) nadzor nad dzialalnosciq oraz powolywanie asystentow do spraw kontaktow 

z sekcjami narodowymi IPA; 
3) nadzor nad redakcjq czasopisma Sekcji Polskiej IPA; 
4) zwolywanie zebran Krajowego Zarzqdu; 
5) przygotowanie projektu i wykonanie preliminarza budzetowego; 
6) przygotowanie projektow regulaminow w tych sytuacjach, kiedy statut o tym nie 

wspomina, a jest to niezb?dne dla sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia; 
7) okreslanie rodzaju dokumentacji oraz zasad i terminoW sporzqdzania sprawozdan 

przez grupy i regiony na potrzeby wladz krajowych i swiatowych IPA; 
8) opracowanie zakresow obowiqzkow dla osob funkcyjnych w Prezydium Krajowego 

Zarzqdu; 
9) nadzor nad pracq Biura Krajowego Zarzqdu i powolanycb komisji probiemowych. 

3. Szczegoiowe zasady sporzqdzania sprawozdan okresla Regulamin. 



Skreslony. 
§22 

K O M I S J E R E W I Z Y J N E 

§22a 
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez wlasciwy organ wladzy na szczeblu Sekcji 

Polskiej IPA, Grupy Wojewodzkiej i Regionu. Podlega ocenie organu, ktory jq wybral. 
2. Uprawnienia i zadania komisji dotyczq struktury Stowarzyszenia, ktora jq powolala oraz 

nizszego szczebla struktury w przypadkach: 
1) niepodj?cia dzialania wlasciwej Komisji Rewizyjnej, 
2) niezakonczenia dzialah w terminie dwoch miesi?cy od uzyskania informacji 

o nieprawidlowosciach. 
3. Komisja sklada si? z co najmniej 2 czlonkow, ktorzy sposrod siebie wybierajq 

przewodniczqcego. 
4. Przewodniczacy komisji inicjuje kontrole i odpowiada za wykonanie zadah statutowych 

okreslonych w § 23. Do zespolow kontroLnych mozna powolywac czlonkow komisji 
rewizyjnych nizszych szczebli. 

5. Tryb i szczegolowy zakres dzialania Komisji Rewizyjnej okresla Regulamin Dzialania 
Komisji Rewizyjnej stanowiqcy zalqcznik do statutu. 

1. Do zadah Komisji Rewizyjnej w szczegolnosci nalezy: 
1) kontrola organow zarzqdzajqcego i wykonawczego tego samego szczebla 

przynajmniej raz w roku, a obowiqzkowo po zakonczeniu roku bilansowego 
w kontekscie: 
a) prawidlowosci planowania i wykonania budzetu oraz sporzqdzenia bilansu 

finansowego, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem srodkow uzyskanych przez 
Stowarzyszenie w ramach dzialalnosci organizacji pozytku publicznego, 

b) dzialalnosci statutowej organow zarzqdzajqcego i wykonawczego; 
2) przedkladanie sprawozdah z przeprowadzonych kontroli wlasciwym organom 

statutowym; 
3) skladanie wniosku o absolutorium dla ust?pujqcego organu wykonawczego; 
4) podejmowanie kontroli doraznej: 

a) w przypadku ujawnienia dzialah naruszajqcych obowiqzujqce przepisy w Sekcji 
Polskiej IPA, 

b) w celu ustalenia stanu przestrzegania obowiqzujqcycb przepishw; 
5) zlozenie sprawozdania z pracy komisji na koniec kadencji. 

2. Przewodniczacy lub czlonek komisji rewizyjnej ma prawo uczestniczyc w zebraniu 
organow statutowych swojego szczebla, a w zebraniu irmycb organow na ich 
zaproszenie. 

3. Obowiqzkiem prezydium jest powiadomienie wtasciwego przewodniczqcego komisji 
rewizyjnej o terminie zebrania organu, o ktorym mowa wyzej. 

§23 

§24 
Skreslony. 



§25 
Skreslony, 

§26 
Skreslony, 

§ 2 7 
Skreslony, 

§28 
Skreslony. 

§29 
Skreslony. 

GRUPY W O J E W O D Z K I E 
§29a 

1. Terenowym organem wladzy Sekcji Polskiej IPA jest Zebranie Delegatow Grupy 
Wojewodzkiej zwolywane na mocy uchwaly prezydium zarzqdu grupy. 

2. Prezes w imieniu ust?pujqcego Prezydium Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej sklada 
pisemne sprawozdanie za okres dzialalnosci. 

3. Zebranie Delegatow Grupy Wojew6dzkiej odbywa si? co najmniej raz w kadencji, a do 
jego kompetencji nalezy: 
1) ustalenie szczegoiowycb zadan i kierunkow dzialalnosci Grupy Wojewodzkiej; 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan z pracy Prezydium Zarzqdu Grupy 

Wojew6dzkiej oraz Komisji Rewizyjnej, za okres kadencji; 
3) rozpatrywanie odwolan od uchwal zarzqdu grupy i walnych zebran regionow oraz 

zaiecen pokontrolnycb komisji rewizyjnych powolanycb w strukturze grupy 
i podejmowanie uchwal w tym zakresie; 

4) wybor i odwolanie czlonkbw Prezydium Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej oraz Komisji 
Rewizyjnej; 

5) wybor delegatow na Kongres Delegatow oraz udzielanie rekomendacji, o ktorej 
mowa w § 17 ust. 8; 

6) ustalenie liczby osob wcbodzqcycb w sklad Prezydium Zarzqdu Grupy 
Wojewddzkiej i Komisji Rewizyjnej; 

7) ustaleme liczby przedstawicieli regiondw wchodzqcycb w skiad Zarzqdu Grupy 
Wojew6dzkiej; 

8) udzielanie absolutorium ust?pujqcym czlonkom Prezydium Zarzqdu Grupy 
Wojew6dzkiej; 

9) ustalenie wysokosci i zasad podzialu dobrowolnej skladki na grup?, na wniosek 
Prezydium Regionu lub zarzqdu grupy. 

Z A R Z 4 D G R U P Y - W O J E W O D Z K I E J 
§29b 

1. Terenowym organem zarzqdzajqcym Stowarzyszeniajest Zarzqd Grupy Wojewbdzkiej, 
kt6ry posiada kompetencje organu zatwierdzajqcego, 

2. Zebrania Zarzqdu Grupy Wojew6dzkiej zwolywane sq uchwalq prezydium zarzqdu 
grupy lub na zqdanie 1/2 swych regionbw wyrazonej w uchwale Prezydium Regionu, z 
podaniem celu. 

3. W sklad Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej wcbodzq czlonkowie prezydiurn tego zarzqdu 
oraz przedstawiciele podlegtych Regionow. 



4. Liczba przedstawicieli Regionow, o ktorych mowa wyzej, jest rowna lub wi?ksza od 
liczby czlonkow prezydium tej Grupy. Przewodniczacy Regionu jest jednym 
z czlonkow Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej. 

5. Pracami Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej kieruje Prezes Grupy Wojewodzkiej lub 
2ast?pujqca go osoba. 

1. Skreslony. 
2. Do kompetencji Zarzqdu Grupy Wojewbdzkiej w szczegolnosci nalezy: 

a) uchwalanie preliminarza budzetowego Grupy, 
b) ustaianie wysokosci i zasad podzialu dobrowolnej skladki do dyspozycji Grupy, 
c) skreslony, 
d) powolywanie redaktora naczelnego biuletynu informacyjnego Grupy Wojewodzkiej, 
e) zatwierdzanie sprawozdah rocznych Prezydium Grupy Wojewodzkiej, 
f) przyjmowanie do wiadomosci sprawozdah komisji rewizyjnej z przeprowadzonych 

kontroli, 
g) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu grupy zgodnie z przepisami 

finansowymi, 
h) zwolywanie zebrah delegatow Grupy, 
i) okreslenie zasad wyboru delegatow na zebranie delegatow Grupy, 
j ) powolywanie komisji probiemowych do realizacji okreslonych celow statutowych, 
k) podejmowanie uchwal w sprawie wniosku o wykluczenie czlonka. 

1. Terenowym organem wykonawczym Grupy Wojewodzkiej jest Prezydium Zarzqdu 
Grupy Wojewodzkiej, w sklad ktorego wcbodzq: 
1) Prezes Grupy Wojewodzkiej; 
2) Sekretarz; 
3) Zast?pca Sekretarza; 
4) Skarbnik; 
5) Czlonek Prezydium - w liczbie uzaleznionej od potrzeb i ustaleh, z okresleniem 

2. Pracami Prezydium Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej kieruje Prezes lub zast?pujqca go 
osoba. 

3. Prezydium Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej zbiera si? na wniosek osoby, o ktorej mowa 
w ust. 2 bqdz na zqdanie 1/3 czlonkow tego organu. 

1) realizacja uchwal i biezqce kierowanie dzialalnosciq wlasciwej struktury 
Stowarzyszenia; 

2) zwolywanie zebrah Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej; 
3) opracowanie zakresow obowiqzkow dla osob funkcyjnych w Prezydium; 
4) przygotowanie projektu i wykonanie preliminarza budzetowego; 
5) sporzqdzanie dla Zarzqdu Grupy corocznego sprawozdania z pracy Prezydium oraz 

sprawozdania finansowego i bilansu Grupy; 
6) terminowe skladanie sprawozdah z dzialalnosci Grupy. 

§30 

§30a 

funkcji. 

§30b 
Do zadah Prezydium Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej w szczegolnosci nalezy: 



Skreslony. 
§31 

R E G I O N Y 

§31a 
1. Region IPA jest podstawowq strukturq organizacyjnq w Stowarzyszeniu. 
2. Terenowym organem wladzy Sekcji Polskiej IPA jest Walne Zebranie Czlonkow Regionu 

zwolywane uchwalq Prezydium Regionu. 
3. Walne zebrania czlonkow regionu odbywajq si? co najmniej raz w roku, a do ich kompetencji 

nalezy: 
1) ustaianie szczegolowych zadah i kierunkow dzialalnosci Regionu; 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdah rocznych Prezydium Regionu oraz Komisji 

Rewizyjnej; 
3) uchwalanie i zatwierdzanie wykonania preliminarza budzetowego Regionu; 
4) uchwalenie wysokosci i zasad podzialu dodatkowej skladki do dyspozycji Regionu; 
5) wybor i odwolanie czlonkow Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej oraz czlonkow 

Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej; 
6) wybor delegatow na Zebrame Delegatow Grupy Wojewodzkiej; 
7) ustalenie liczby osob wcbodzqcych w sklad Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej; 
8) udzielanie absolutorium ust?pujqcym czlonkom Prezydium Regionu; 
9) rozpatrywanie odwolah od uchwal Prezydium Regionu i wnioskow pokontrolnycb 

Komisji Rewizyjnej Regionu. 

1. Terenowym organem zarzqdzajqcym i wykonawczym Regionu jest Prezydium Regionu, 
w sklad ktorego wcbodzq: 
1) Przewodniczacy Regionu; 
2) Sekretarz; 
3) Zast?pca Sekretarza; 
4) Skarbnik; 
5) Czlonek Prezydium - w liczbie uzaleznionej od potrzeb i ustaleh, z okresleniem funkcji. 

2. Pracami Prezydium Regionu kieruje Przewodniczacy Regionu lub zast?pujqca go osoba. 
3. Prezydium Regionu zbiera si? na wniosek osoby, o ktorej mowa w ust. 2 bqdz na zqdanie 1/3 

czlonkow Prezydium Regionu. 

Do zadah Prezydium Regionu w szczegolnosci-nalezy: 
1) realizowanie uchwal i biezqce kierowanie dzialalnosciq Regronu; 
2) przygotowanie projektu i wykonanie preliminarza budzetowego; 
3) sporzqdzanie corocznego sprawozdania z pracy prezydium oraz sprawozdania 

finansowego Regionu; 
4) zwolywanie zebrah czlonkow Regionu; 
5) opracowanie zakresow obowiqzkow dla osob funkcyjnych w Prezydium; 
6) terminowe skladanie sprawozdah z dzialalnosci Regionu. /Ov ^ 

§32 

§32a 



Skreslony 
§33 

§34 
Skreslony. 

§35 
Skreslony. 

36 
1. Funkcje w organach IPA - Sekcja Polska petni si^ honorowo. Prezydent Sekcji Polskiej pelni 

flinkcj^ nie dluzej niz dwie kadencje. 
2. W przypadkach uznanych przez kierownictwo sluzbowe Policji za uzasadnione, szczegolnie 

gdy zezwalajq na to przepisy resortowe, a wykonywane zadania poszezegolnyeh cztonkow 
b^dq mogty bye wykorzystane zawodowo, mozna korzystac z czasowych oddelegowan 
shizbowych. 

3. Krajowy Zarzqd, Zarzqd Grupy Wojewodzkiej i Walne Zebranie Cztonkow Regionu, 
w ramach posiadanych funduszy, mogq zdecydowac o odptatnym zatrudnieniu osob 
niezb^dnych dla wykonywania czynnosci administracyjno - technicznych w swojej 
strukturze. 

1. Kadencja wszystkich organow Stowarzyszenia trwa 4 lata. 
2. Kandydaci nie mogq bye nominowani lub wybierani na funkcje bez ich zgody. 
3. Kandydatury do wtadz krajowych zgtaszane sq sposrod delegatow na Kongres. 
4. Prezydent moze bye wybierany sposrod delegatow, ktorzy majq co najmniej 5-letni staz 

cztonkowski w Sekcji Polskiej IPA. 
5. Organ wladzy, wymieniony w § I6a ust. 1 - na zebraniu okresla szczegolowe zasady 

prowadzenia wyborow w swojej strukturze, jezeli statut tego nie okresla. 

1. Wybory do wladz Stowarzyszenia w przypadku zgloszenia jednego kandydata odbywajq si^ 
jawnie, chyba ze zebranie postanowi inaczej. 

2. Kandydat jest wybrany, gdy uzyska ponad poiow^ glosow obecnych. 
3. W przypadku nieuzyskania wymaganej wi^kszosci gtosow zgfasza si^ innego kandydata. 
4. Skreslony. 
5. W przypadku zgloszenia dwoch lub wi^cej kandydatow do tej samej funkcji, zarzqdza si^ 

wybory tajne. 
6. Wybrany jest kandydat, ktory uzyska zwykiqAvi^kszosc glosow. 
7. Wybor Prezydenta jest prawomocny, gdy kandydat uzyska ponad'polow^ oddanych glosow 

delegatow. W przypadku braku kwalifikowanej wi^kszosci, dokonuje si? wyboru 
Prezydenta w kolejnej turze, sposrod dwoch kandydatow, ktorzy uzyskali najwi?kszq liczb? 
glosow w turze poprzedniej. 

§36a 

§37 



Rozdzial 5a 
Z A R Z 4 D K O M I S A R Y C Z N Y 

§37a 
1. Zarzqd Komisaryczny powoiuje organ wtadzy wyzszego szczebla, w przypadku razqcego 

lub uporczywego naruszania przepisow prawa lub statutu przez organy statutowe podlegtej 
struktury, jesli z okolicznosci wynika, ze brak jest perspektyw na samodzielne 
przywrocenie stanu zgodnego z prawem lub statutem przez te organy. 

2. Razqcym naruszeniem statutu przez organ jest: 
1) niezlozeniu w wymaganym terminie sprawozdania z dzialalnosci statutowej albo 

rozliczenia finansowego; 
2) brak zwolywania zebran wymaganycb przez statut, zwlaszcza zebrania sprawozdawczo 

— wyborczego; 
3) odmowa udost?pnienia dokumentacji biezqcej, archiwalnej w zakresie spraw 

statutowych i finansowych; 
4) uchylanie si? od obowiqzku poddania si? kontroli Komisji Rewizyjnej. 

1. Celem dzialania Zarzqdu Komisarycznego jest: 
1) przywrocenie prawidtowego funkcjonowania struktury IPA Sekcja Polska, 

a zwlaszcza zwolanie zebrania organu wladzy celem wylonienia organow zdolnych do 
prawidlowego funkcjonowania struktury; 

2) usuni?cie skutkow powstalych nieprawidlowosci; 
3) realizowanie zadan okreslonych w ustawie o stowarzyszeniach. 

2. Koszty dzialania Zarzqdu Komisarycznego pokrywane sq ze srodkow struktury, dla ktorej 
zostal on powolany. 

3. W przypadku braku srodkow wtasnycb koszty pokrywane sq rzez struktur? powotujqcq 
Zarzqd Komisaryczny, 

1. Zarzqd Komisaryczny sklada si? z 3 do 5 osob. 
2. Uchwala powoiujqca Zarzqd Komisaryczny wskazuje jego przewodniczqcego, jak rowniez 

sposob reprezentacji jednostki terenowej. 
3. Przewodniczacy przewodzi zespolowi i kieruje jego pracami. 
4. W sklad Zarzqdu Komisarycznego powinien wejsc przedstawiciel Komisji Rewizyjnej 

jednostki nadrz?dnej. 
5. Z dniem powoiania Zarzqdu Komisarycznego, cztonkowie organu zarzqdzajqcego jednostki 

terenowej z mocy statutu zostajq odwolani,-a ich obowiqzki przejmujq cztonkowie Zarzqdu 
Komisarycznego. 

6. Zarzqd Komisaryczny powohije si? na okres niezb?dny do powoiania nowego organu 
zarzqdzajqcego, nie dtuzszy niz 12 miesi?cy. 

W przypadku przestanek imiemozliwiajqcych dalsze funkcjonowanie jednostki terenowej, 
Zarzqd Komisaryczny sklada wniosek do organu, ktory go powolal, o rozwiqzanie jednostki 

§37b 

§37c 

§37d 

terenowej. 



Rozdzial 5b 
L I K W I D A C J A JEDNOSTKI T E R E N O W E J 

§37e 
1. W przypadku likwidacji jednostki terenowej Krajowy Zarzqd powoiuje likwidatora. 
2. Podstawq likwidacji jednostki terenowej jest: 

1) uchwala organu wladzy, podj?ta na wniosek Zarzqdu Komisarycznego o rozwiqzaniu 
jednostki terenowej; 

2) uchwala Krajowego Zarzqdu, podj?ta na wniosek Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej 
w przypadku jesli liczba czlonkow Regionu b?dzie raniejsza niz okreslona w statucie; 

3) uchwala organu wladzy jednostki terenowej o samorozwiqzaniu, zaakceptowana przez 
Krajowy Zarzqd; 

4) postanowienia sqdu. 

§37f 
Obowiqzkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji struktury stowarzyszenia 
w mozliwie najkrotszym czasie, w sposob zabezpieczajqcy likwidowany majqtek przed 
nieuzasadnionym uszczupleniem. 
Likwidator w szczegolnosci powinien: 
1) powiadomic sqd o wszcz?ciu post?powania likwidacyjnego i wyznaczeniu likwidatora, 

z podaniem jego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania; 
2) podac do publicznej wiadomosci informacj? o wszcz?ciu post?powania likwidacyjnego; 
3) ustalic istniejqce zobowiqzania wobec podmiotow zewn?trznych i dokonac ich 

uregulowania; 
4) rozwiqzac istniejqce umowy cywilno- prawne; 
5) dokonac stosownycb zgtoszen do wlasciwych urz?d6w; 
6) podejmowac inne czynnosci niezb?dne do przeprowadzenia post?powania 

likwidacyjnego; 
7) po zakonczeniu post?powania likwidacyjnego zgiosic sqdowi wniosek o wykreslenie 

rozwiqzanej struktury IPA Sekcja Polska z Krajowego Rejestru Sqdowego. 

§37g 
Koszty rozwiqzania pokrywa si? z majqtku likwidowanej struktury Stowarzyszenia. 

§37h 
1. Majqtek pozostaly po rozwiqzaniu Regionu IPA, przechodzi na rzecz Grupy Wojewodzkiej, 

w ktorej Region si? znajdowat, cbyba ze uchwala o samorozwiqzaniu stanowi inaczej. 
2. Majqtek pozostaly po rozwiqzaniu Grupy Wojewodzkiej przechodzi na rzecz IPA - Sekcja 

Polska, cbyba ze uchwala o samorozwiqzaniu stanowi inaczej. 

1. 

2. 



Rozdzial 6 
FINANSE STOWARZYSZENIA i DZIALALNOSC P O Z Y T K U PUBLICZNEGO 

§38 
1. Zrodlem dochodow IPA - Sekcji Polskiej sq: 

a) skladki czlonkowskie, 
b) dotacje i darowizny, 
c) inne prawem dozwolone zrodla. 

2. W Stowarzyszeniu i jego terenowych jednostkach organizacyjnych zabrania si?: 
a) udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowiqzan majqtkiem organizacji w stosunku 

do jej czlonkow, czlonkow organow lub pracownikow oraz osob, z ktorymi czlonkowie, 
czlonkowie organow oraz pracownicy organizacji pozostajq w zwiqzku malzenskim, we 
wspolnym pozyciu albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sq zwiqzani 
z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanycb dalej „osobami bliskimi", 

b) przekazywania ich majqtku na rzecz ich czlonkow, czlonkow organow lub pracownikow 
oraz ich osob bliskicb, na zasadacb innych niz w stosunku do osob trzecich, 
w szczegolnosci, jezeli przekazanie to nast?puje bezptatnie lub na preferencyjnych 
warunkacb, 

c) wykorzystywania majqtku na rzecz czlonkow, czlonkow organow lub pracownikow oraz 
ich osob bliskicb na zasadacb innych niz w stosunku do osob trzecich, cbyba ze to 
wykorzystanie bezposrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarow lub ustug od podmiotow, w ktorych uczestniczq czlonkowie organizacji, 
czlonkowie jej organow lub pracownicy oraz ich osob bliskicb, na zasadacb innych niz w 
stosunku do osob trzecich lub po cenach wyzszycb niz rynkowe. 

3. Stowarzyszenie i jego terenowe jednostki organizacyjne: 
1) prowadzq dzialalnosc pozytku publicznego okreslonq w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogotu spolecznosci, 
lub okreslonej grupy podmiotow, pod warunkiem ze grupa ta jest wyodr?bniona ze 
wzgl?du na szczegolnie tmdnq sytuacj? zyciowq lub materialnq 
w stosunku do spoleczehstwa; 

2) mogq prowadzic dzialalnosc gospodarczq wylqcznie jako dodatkowq w stosunku do 
dzialalnosci pozytku publicznego; 

3) nadwyzk? przychodow nad kosztami przeznaczajq na dzialalnosc, o ktorej mowa 
w pkt 1. 

4. Zakazane jest prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego wytqcznie na rzecz czlonkow 
Stowarzyszenia. 

§38a 
1. Ustaianie wysokosci i sposobu podzialu skladek nalezy do kompetencji organow wladzy 

Stowarzyszenia, z wyiqczeniem Kongresu Delegatow. 
2. Zasady ewidencji i wykorzystywania srodkow przekazywanycb dla IPA z tytulu odpisow 

podatkowycb na rzecz organizacji pozytku publicznego okresla Regulamin. 
3. Ksi?gowosc w Sekcji Polskiej IPA prowadzi si? zgodnie z przepisami instrukcji finansowej 

okreslonej w Regulaminie. / 



Rozdzial 7 
ZMIANA STATUTU I R O Z W I 4 Z A N I E STOWARZYSZENIA 

§39 
1. Wniosek do Krajowego Zarzqdu 0 zmian? statutu Stowarzyszenia, najpozniej w roku 

poprzedzajqcym rok odbycia kongresu, mogq zlozyc: 
1) Prezydium Krajowego Zarzqdu; 
2) Prezydium Zarzqdu Grupy Wojewodzkiej; 
3) Zarzqd Grupy Wojewodzkiej, 

la. Jesli wniosek uzyska poparcie Krajowego Zarzqdu, wowczas organ ten powohije Komisj? 
Statutowq w celu opracowania projektu zmian w statucie. 

2. Uchwala Kongresu Delegatow o zmianach w statucie Stowarzyszenia jest wazna, jezeli za 
jej przyj?ciem oddano co najmniej 3/4 gtosow w obecnosci co najmniej 3/4 delegatow. 

3. Tryb powolywania oraz zakres i okres pracy Komisji Statutowej okresla Regulamin. 

§40 
1. Wniosek 0 rozwiqzanie Stowarzyszenia moze przedstawic 3/4 czlonkow Krajowego Zarzqdu 

lub 1/2 czlonkow Stowarzyszenia. 
la. Krajowy Zarzqd zwohije Nadzwyczajny Kongres Delegatow w ciqgu 6 miesi?cy od daty 

przyj?cia wniosku. 
2. Nadzwyczajny Kongres Delegatow uchwala rozwiqzanie Stowarzyszenia wi?kszosciq co 

najmniej 3/4 glosow przy obecnosci co najmniej 3/4 uprawnionych delegatow. 
3. W przypadku rozwlqzania Stowarzyszenia jego majqtek zostaje przekazany jednej lub wi?cej 

organizacji dobroczynnych wskazanych przez Nadzwyczajny Kongres Delegatow, 

Rozdzial 8 
P R Z E P I S Y P R Z E J S C I O W E I K O N C O W E 

§41 
1. Prezydium Krajowego Zarzqdu jest odpowiedzialne za opracowanie projektu Regulaminu, 

0 ktorym mowa w statucie. Regulamin przyjmuje w formie uchwaly Krajowy Zarzqd. 
2. Skreslony. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie majq zastosowanie przepisy prawa 0 

Stowarzyszeniach. 
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