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Nazwa, siedziba, obszar działania Stowarzyszenia 

  

§ 1. 

  

Stowarzyszenie działające pod nazwą „Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego”   (dalej: 

Stowarzyszenie), jest organizacją utworzoną i działającą w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz w oparciu o 

postanowienia niniejszej Konstytucji, która stanowi jego statut, jak również  w oparciu o 

postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego.  

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 

2. Obszarem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

§ 2. 

  

1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-kulturalną, zrzeszającą zstępnych lub następców 

prawnych 483 sygnatariuszy „Aktu konfederacyi generalney w seymuiących stanach oboyga 

narodów”, podpisanego w Warszawie dnia 7 X 1788 r. i poszerzonego o posłów drugiej kadencji z 

dnia 16 XII 1790 r., zgodnie z listą opublikowaną w Volumina Legum, tom VIII, ss. 46-51 i 205-209 

oraz w Diariuszu J. P. Łuszczewskiego — zwanych dalej Potomkami Sejmu Wielkiego. 

2. Do potomków Sejmu Wielkiego zalicza się zstępnych lub następców prawnych sygnatariuszy, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym również zstępnych i następców prawnych: 

braci, sióstr, przyrodnich braci i przyrodnich sióstr sygnatariuszy. 

3. Do potomków Sejmu Wielkiego zalicza się także małżonków osób wymienionych w ust. 1 i 2, z 

wyjątkiem małżeństw zakończonych rozwodem lub unieważnieniem. 

4. Stowarzyszenie dąży do zrzeszenia jak największej liczby potomków Sejmu Wielkiego. 

5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na dobrowolnej pracy jego członków. Do prowadzenia 

działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w dalszej 

części Konstytucji.  

 

Władze Stowarzyszenia 

  

 § 3. 
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1. Władzami Stowarzyszenia są:  

1)       Walne Zgromadzenie, 

2)      Senat, 

3)      Zarząd, 

4)      Komisja Rewizyjna, 

5)      Sąd Koleżeński, 

6)      Komisja Heroldii 

2. Organami Stowarzyszenia są:  

1)      Deputacje, 

2)      Kapituła Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.  

3. Kompetencje władz oraz pozostałych organów są zdefiniowane w dalszej części niniejszej 

Konstytucji (§ 13 i kolejne).  

 

Cele Stowarzyszenia, sposoby ich realizacji oraz majątek Stowarzyszenia 

  

§ 4. 

  

Celami Stowarzyszenia są: 

  

1. Upowszechnianie wiedzy o tradycjach polskiego parlamentaryzmu i demokracji, ze szczególnym 

uwzględnieniem Konstytucji 3 Maja, Sejmu Wielkiego i dzieła jego Uczestników; 

2. Prezentowanie społeczeństwu nieprzerwanej obecności kontynuatorów idei Sejmu Wielkiego w 

życiu kulturalnym, społecznym, naukowym i politycznym; 

3. Pielęgnowanie wielonarodowej tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów; 

4. Utrzymywanie kontaktów z potomkami Sejmu Wielkiego oraz działanie na rzecz integracji 

środowiska; 

5. Prowadzenie prac nad rozwojem bazy genealogicznej potomków Sejmu Wielkiego; 

6. Pogłębianie wśród Członków Stowarzyszenia znajomości historii, genealogii i wielonarodowej 

tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz  potrzeby kontynuowania idei przyświecających 

Sejmowi Wielkiemu; 

7. Manifestowanie i kontynuowanie wartości i idei Sejmu Wielkiego. 
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§ 5. 

  

Dążąc do realizacji wyżej wymienionych celów, Stowarzyszenie: 

  

1. Organizuje warsztaty, prelekcje i spotkania naukowe, konkursy historyczne, a także wystawy i 

pokazy poświęcone tematyce historycznej (i genealogicznej), tematyce konstytucjonalizmu i 

parlamentaryzmu; 

2. Wydaje, gromadzi i propaguje publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone historii 

konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu a także genealogii; 

3. Uczestniczy w archiwizowaniu i wymianie informacji genealogicznych, dotyczących członków 

Sejmu Wielkiego i ich potomków oraz powiązań rodzinnych między Członkami Stowarzyszenia; 

4. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi placówkami, prowadzącymi podobną działalność w 

szczególności poprzez wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw; 

5. Współpracuje w zakresie badań historycznych i genealogicznych z instytucjami naukowymi, 

bibliotekami i archiwami; 

6. Ustanawia Medal Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego i inne wyróżnienia; 

7. Może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w §6 Konstytucji. 

  

 

§ 6. 

  

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

2. podjęciu i zaprzestaniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd  w formie uchwały. 

3. Dochód z działalności gospodarczej służy w całości realizacji  celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

  

§ 7. 

  

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1)      darowizn, spadków, zapisów, 

2)      dotacji i subwencji, 

3)      dochodów ze zbiórek publicznych, 
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4)      odsetek bankowych, 

5)      z działalności gospodarczej na zasadach określonych w § 6., 

6)      z  podatku dochodowego od osób fizycznych pozyskiwanych zgodnie z ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536 ze zm.), 

7)      składek członkowskich.                      

2. Całość środków uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczana wyłącznie na działalność 

statutową. 

3. W Stowarzyszeniu zakazuje się : 

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków, członków Senatu, członków Zarządu , członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu 

Koleżeńskiego lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób z którymi członkowie Senatu, Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych 

dalej "osobami bliskimi", 

2)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Senatu, członków 

Zarządu , członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego lub pracowników 

Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3)      wykorzystywania majątku na rzecz jego członków, członków Senatu lub członków Zarządu , 

członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie 

Senatu, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Sądu Koleżeńskiego lub 

Pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

4. Walne Zgromadzenie ustala wysokość składek członkowskich. 

 

Członkowie Stowarzyszenia 

  

§ 8. [Kategorie członkostwa] 

  

1. Stowarzyszenie wyróżnia trzy rodzaje członków: 
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1)      Członek Zwykły; 

2)      Członek Wspierający; 

3)      Członek Honorowy. 

2. Członkowie Zwykli Stowarzyszenia mogą mieć dodatkowo tytuł Członków Założycieli stosownie 

do §12 Konstytucji. 

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu skutkuje utratą wszystkich funkcji i godności 

piastowanych w Stowarzyszeniu. 

  

§ 9. [Członkowie Zwykli] 

  

1. Członkiem Zwykłym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, 

która złoży do Zarządu pisemną deklarację członkowską wykazującą spełnienie warunków 

określonych § 2 Konstytucji oraz zawierającą zobowiązanie się do akceptacji Konstytucji 

Stowarzyszenia oraz rekomendację dwóch Członków Zwykłych Stowarzyszenia jako 

wprowadzających. Deklaracja zawiera określenie sposobu kontaktu (adres korespondencyjny 

oraz  poczty elektronicznej, numer telefonu). Po otrzymaniu deklaracji Zarząd niezwłocznie 

powiadamia Komisję Heroldii, która zobowiązana jest w terminie 5 tygodni od otrzymania kopii 

deklaracji, po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami, wydać opinię w sprawie. Komisja 

Heroldii  przesyła oryginał Opinii do Zarządu, zaś kopię osobie zainteresowanej na wskazany 

przez nią adres. Negatywna Opinia Komisji Heroldii powinna zawierać, pod rygorem nieważności, 

uzasadnienie oraz pouczenie o trybie odwoławczym. 

2. W poczet Członków Zwykłych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie 

pozytywnej Opinii Komisji Heroldii, na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Zarząd zobowiązany jest 

powiadomić osobę zainteresowaną o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia jej w poczet Członków 

Zwykłych Stowarzyszenia na piśmie w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały. 

3.    W wypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia: 

1)      Osoba, która nie zgadza się z decyzją Zarządu, może odwołać się od niej w terminie  14  dni od 

chwili jej otrzymania do Sądu Koleżeńskiego. 

2)      Sąd Koleżeński przeprowadza postępowanie wyjaśniające i orzeka w formie wyroku w terminie 

30 dni od chwili otrzymania odwołania. Treść wyroku wraz z uzasadnieniem jest przekazywana 

niezwłocznie osobie zainteresowanej, Zarządowi oraz Komisji Heroldii.  W przypadku wyroku 

podtrzymującego decyzję, osoba zainteresowana może wnieść w terminie 14 dni odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia w trybie określonym §18 ust. 3 niniejszej Konstytucji. 

3)      W wypadku uzyskania pozytywnego wyroku Sądu Koleżeńskiego orzekającego przyjęcie 

zainteresowanej osoby w poczet Członków Zwykłych Stowarzyszenia, Zarząd przyjmuje ją w poczet 

Członków Zwykłych Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Zarząd zobowiązany jest 
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powiadomić zainteresowaną osobę o przyjęciu jej w poczet Członków Zwykłych Stowarzyszenia na 

piśmie w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały. 

4. Członek Zwykły ma następujące prawa i obowiązki: 

1)      prawa: 

a.      wybierania Władz i Organów Stowarzyszenia, 

b.      kandydowania do Władz i Organów Stowarzyszenia, 

c.       proponowania inicjatyw/projektów, 

d.      nieodpłatnego korzystania z dorobku Stowarzyszenia w tym również z bazy genealogicznej 

Stowarzyszenia, wydawnictw, publikacji etc., 

e.      zgłaszanie do Senatu kandydatury na Członka Honorowego Stowarzyszenia, 

f.        do umiejscowienia i opublikowania swoich danych genealogicznych w publikacjach 

Stowarzyszenia, 

g.       rekomendowania kandydatów na Marszałka Stowarzyszenia; 

2)      obowiązki: 

a.      brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

b.      przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji i uchwał Władz Stowarzyszenia oraz 

przestrzegania innych obowiązków określonych niniejszą Konstytucją, 

c.       udostępniania swoich osobistych danych genealogicznych Stowarzyszeniu wraz z udzieleniem 

zgody na ich publikację, 

d.      terminowego opłacania składek członkowskich. 

5.      Członek Stowarzyszenia nie płacący składek członkowskich przez  okres dłuższy niż 3 lata 

czasowo traci bierne i czynne prawo wyborcze. Członkowie tacy nie są uwzględniani przy obliczaniu 

quorum. 

6. Członkostwo Zwykłe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1)      Rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej pisemnie Zarządowi; 

2)      Śmierci Członka; 

3)      Uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu ujawnienia 

niespełnienia warunków członkostwa, o których mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Konstytucji; 

4)      Uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu rażącego 

nieprzestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji lub działania na  szkodę Stowarzyszenia; 
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5)      Uchwała Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu podejmowana jest 

zgodnie z następującym trybem: 

a.      z chwilą ujawnienia okoliczności opisanych w punktach 3) i 4) niniejszego paragrafu 

Zarząd informuje Członka Zwykłego o swojej negatywnej ocenie zaistniałej sytuacji i prosi o 

złożenie pisemnych wyjaśnień na temat tych okoliczności w terminie 14 dni, 

b.      w przypadku braku pisemnych wyjaśnień Członka Zwykłego w terminie o którym mowa 

powyżej w lit. a) lub uznania wyjaśnień za niewystarczające Zarząd kieruje sprawę 

niezwłocznie do Sądu Koleżeńskiego. Sąd Koleżeński ma obowiązek w ciągu 30 dni wydać 

wyrok, którego treść wraz z uzasadnieniem przekazuje niezwłocznie Zarządowi oraz osobie 

zainteresowanej na adres wskazany na deklaracji; z chwilą wydania negatywnego wyroku 

Członek Zwykły zostaje zawieszony w swoich prawach i obowiązkach do chwili zakończenia 

postępowania odwoławczego, 

c.      w przypadku negatywnego wyroku Sądu Koleżeńskiego, Zarząd podejmuje decyzję w 

trybie uchwały o pozbawieniu członkostwa. Zarząd zobowiązany jest powiadomić 

zainteresowaną osobę o pozbawieniu jej Członkostwa Zwykłego w Stowarzyszeniu listem 

poleconym, w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały. 

6)      Osobie pozbawionej członkostwa uchwałą Zarządu przysługuje prawo odwołania do 

Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia 

uchwały na piśmie. Zarząd zobowiązany jest umieścić odwołanie w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

7)      Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższej sesji i wydaje ostateczną 

decyzję w formie uchwały, a Zarząd pisemnie powiadamia zainteresowaną osobę w terminie 

14 dni od podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest 

ostateczna. 

7.      W momencie ustania Członkostwa Zwykłego w  Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4. 

  

§ 10. [Członkowie Wspierający] 

  

1.      Członkiem Wspierającym może być każdy, kto w pełni podziela cele Stowarzyszenia i deklaruje 

podejmowanie działań mających na celu jego wspieranie, a nie spełnia wszystkich warunków 

uzyskania Członkostwa Zwykłego Stowarzyszenia, a w szczególności nie jest Potomkiem Sejmu 

Wielkiego w rozumieniu §2 niniejszej Konstytucji 

2.      Aby zostać Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia należy spełnić łącznie poniższe warunki: 

1)      mieć ukończonych 18 lat; 

2)      złożyć do Zarządu Deklarację Członkowską oraz przedstawić rekomendacje czterech członków 

wprowadzających będących  Członkami Zwykłymi Stowarzyszenia; 
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3.      Osoba starająca się o status Członka Wspierającego składa Deklarację Członkowską z poparciem 

osób wprowadzających. Po rozpatrzeniu podania w ciągu 60 dni, Zarząd podejmuje decyzję w trybie 

uchwały o nadaniu zainteresowanej osobie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu status 

Członka Wspierającego Stowarzyszenia. Zarząd zobowiązany jest powiadomić na piśmie 

zainteresowaną osobę o przyjęciu jej w poczet Członków Wspierających SPSW w terminie 14 dni od 

chwili podjęcia uchwały. 

4.      Członek Wspierający posiada następujące prawa i obowiązki: 

1)      prawa: 

a.      proponowanie inicjatyw lub projektów, 

b.      ma czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborze prezydium Deputacji, której jest członkiem, 

c.       wybierania Władz i Organów Stowarzyszenia, 

d.      kandydowania do Organów Stowarzyszenia, 

e.      korzystania z dorobku Stowarzyszenia w tym również z bazy genealogicznej Stowarzyszenia, 

wydawnictw, publikacji etc., 

f.      rekomendowania kandydatów na Marszałka Stowarzyszenia. 

2)      obowiązki: 

a.      brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, 

b.      przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji oraz uchwał Władz i Organów 

Stowarzyszenia, 

c.      terminowego opłacania składek członkowskich. 

5.      Członkostwo Wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1)      rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej pisemnie do Zarządu; 

2)      śmierci Członka; 

3)      uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu rażącego 

nieprzestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji lub działania na  szkodę Stowarzyszenia; 

6.      uchwała Zarządu o pozbawieniu godności Członka Wspierającego oraz ewentualne 

postępowanie odwoławcze osoby pozbawionej tej godności przed Władzami Stowarzyszenia - są 

dokonywane w tym samym trybie, jaki jest przewidziany powyżej w § 9 dla osób pozbawianych 

godności Członka Zwykłego. 

7.      Członkami wspierającymi mogą być także osoby prawne. 

8.      W momencie utraty Członkostwa Wspierającego w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8. ust.4. 
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§11. [Członkowie Honorowi] 

  

1.      Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub osobom działającym w sposób wybitny 

w obszarze określonym w niniejszym statucie jako cele działania Stowarzyszenia, może być przyznana 

godność Członka Honorowego w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością 

głosów obecnych Członków Zwykłych w głosowaniu tajnym,  na wniosek Senatu. W ciągu 14 dni od 

podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o nadaniu Członkostwa Honorowego, Zarząd na piśmie 

zawiadamia zainteresowaną osobę. 

2.      Wniosek o przyznanie godności Członka Honorowego ma prawo zgłosić do Senatu każdy Członek 

Zwykły. Wniosek wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności. 

3.      Senat rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od chwili jego wpłynięcia i wraz ze swoją opinią 

przedstawia do wiadomości wszystkim członkom na Forum Stowarzyszenia nie później niż w terminie 

30 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Senat zobowiązany jest uzyskać zgodę osoby, co 

do której wnioskuje o nadanie jej godności Członka Honorowego. 

4.      Członek Honorowy posiada następujące prawa i obowiązki 

1)      prawa: 

a.      proponowania inicjatyw lub projektów, 

b.      wybierania Władz i Organów Stowarzyszenia, 

c.      kandydowania do Organów Stowarzyszenia, 

d.      korzystania z dorobku Stowarzyszenia w tym również z bazy genealogicznej Stowarzyszenia,      

          wydawnictw, publikacji etc., 

e.      brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, 

f.       rekomendowania kandydatów na Marszałka Stowarzyszenia; 

 

2)      obowiązki: 

a.      wspieranie celów statutowych Stowarzyszenia i promowanie Stowarzyszenia w jego publicznej 

działalności statutowej, 

b.      przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji oraz uchwał Władz Stowarzyszenia, 

  

5.      Członek Honorowy może być, na wniosek Senatu, pozbawiony członkostwa uchwałą Walnego 

Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów obecnych Członków Zwykłych w głosowaniu 
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tajnym, z uwagi na jego zachowanie szkodzące wizerunkowi Stowarzyszenia. Zarząd w ciągu 14 dni od 

podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o pozbawieniu godności Członka Honorowego, zawiadamia 

na piśmie zainteresowaną osobę. 

  

§ 12. [Członkowie Założyciele] 

  

1.      Członkowie Zwykli Stowarzyszenia, którzy są założycielami Stowarzyszenia w świetle przepisów 

prawa, posiadają dodatkowo tytuł Członków Założycieli. 

2.      W momencie utraty Członkostwa Zwykłego w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4. 

 

Walne Zgromadzenie 

  

§  13. 

  

1. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne zgromadzenie może się odbywać jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

3. Walne Zgromadzenie uważa się za władne do podejmowania decyzji w pierwszym terminie 

jeżeli uczestniczy w nim min. 1/5 członków zwykłych Stowarzyszenia (kworum).  

4. W wypadku braku kworum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarząd zarządzi 

odbycie Walnego Zgromadzenia w drugim terminie, który rozpocznie się nie wcześniej niż w 

ciągu godziny od zamknięcia Walnego Zgromadzenia obradującego w pierwszym terminie. 

Walne Zgromadzenie może podejmować ważne uchwały w drugim terminie bez względu na 

ilość osób w nim uczestniczących. Zarząd poinformuje członków o terminie pierwszego i 

drugiego  Zgromadzenia w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. 

5. Zwyczajne Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako zgromadzenie 

sprawozdawcze i co trzy lata jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd 

zawiadamia Członków Zwykłych, Członków Wspierających i Członków Honorowych , co 

najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem o miejscu i terminie  „pierwszego” i „drugiego” 

zgromadzenia załączając porządek obrad. Zarząd ogłasza termin Walnego Zgromadzenia 

sprawozdawczego co najmniej z 90 dniowym wyprzedzeniem, a Walnego Zgromadzenia 

sprawozdawczo-wyborczego na 150 dni przed jego datą. 

6.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Marszałek z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zarządu albo na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby Członków Zwykłych lub na 

wniosek Walnego Zgromadzenia podjęty zwykłą większością głosów obecnych. Zarząd 

zawiadamia Członków Zwykłych i Członków Wspierających co najmniej z 30 dniowym 

wyprzedzeniem o dniu, miejscu, godzinie i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować jedynie w sprawach dla których zostało 
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zwołane, wymienionych w zawiadomieniu. W wypadku Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia kworum nie obowiązuje. 

7. Zawiadomienia, o których mowa w ust.5 i 6 niniejszego paragrafu wysyłane są jako przesyłki 

elektroniczne na adresy wskazane w deklaracjach członkowskich złożonych przez 

poszczególnych członków. Członkowie mogą zastrzec sobie prawo do otrzymywania 

powiadomień drogą listowną jedynie na złożonej pisemnie takiej deklaracji. 

8. Oprócz innych spraw wymienionych w Konstytucji do wyłącznej kompetencji Walnego 

Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie zmian w Konstytucji Stowarzyszenia; 

2) wytyczanie kierunków i zatwierdzanie programu działania Stowarzyszenia; 

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Marszałka, a także członków 

Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Heroldii, członków Sądu Koleżeńskiego z 

zastrzeżeniem §15 ust.12, §16 ust.8, §17 ust.9, §18 ust.5, 

4) zatwierdzenie corocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, 

5) powoływanie i odwoływanie Deputacji, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

oraz udzielania absolutorium członkom Zarzadu, 

7) podejmowania uchwał w sprawie składek członkowskich, 

8) przyznawanie i odbieranie godności Członka Honorowego, 

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zgodnie z §21. 

9. Jeżeli niniejsza Konstytucja nie stanowi inaczej, uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 

8 podejmowane są w następujący sposób: 

1) w ust.8 pkt 1) w głosowaniu jawnym w terminie pierwszym – w obecności co najmniej 

1/5 wszystkich Członków Zwykłych większością 3/5 głosów, w terminie drugim 

większością 3/5 obecnych Członków Zwykłych; 

2) w ust.8 pkt 3) i 9) w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Członków Zwykłych 

uczestniczących w głosowaniu przy obecności w pierwszym terminie minimum 1/5 

członków Zwykłych Stowarzyszenia, w „drugim terminie” obecnych Członków Zwykłych 

przybyłych na Zgromadzenie; 

3) w sprawach wskazanych w ust.8 pkt 2, 4, 5 oraz 7 w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów Członków Zwykłych uczestniczących w głosowaniu przy obecności w 

pierwszym terminie minimum 1/5 członków Zwykłych Stowarzyszenia w drugim terminie 

obecnych Członków Zwykłych przybyłych na Zgromadzenie. 

4) w sprawach wskazanych w ust.8 pkt 6 i 8 i we wszystkich sprawach personalnych oraz 

każdej inne sprawie, gdy Walne Zgromadzenie tak postanowi zwykłą większością głosów 

Członków Zwykłych uczestniczących w głosowaniu, przeprowadza się głosowanie tajne. 

10. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziane jest głosowanie nad zmianą 

treści Konstytucji, Marszałek jest zobowiązany na 30 dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia przesłać tekst proponowanych zmian drogą elektroniczną wszystkim Członkom 

Zwykłym wraz z zawiadomieniem. 

11. W sytuacjach nadzwyczajnych, Walne Zgromadzenie, decyzją Marszałka, będzie mogło się 

odbywać w formie zdalnej przy pomocy stosownych platform komunikacyjnych. Możliwe też 

będzie dopuszczenie formy hybrydowej, to jest uczestniczenia części Członków poprzez 

platformę komunikacyjną w Zgromadzeniu o charakterze stacjonarnym. 

12. Wprowadza się też możliwość zorganizowania oddawania głosów w formie elektronicznej. 
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13. Walne Zgromadzenie może być nagrywane i udostępniane oraz  na żywo transmitowane na 

ogólnodostępnych platformach komunikacyjnych. Uczestnicząc Członkowie Stowarzyszenia 

automatycznie wyrażają zgodę na upublicznianie swojego wizerunku.  

14. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym , zwykła 

większością głosów, spośród obecnych Członków Zwykłych. Przy wyborze Przewodniczącego 

w przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos oddany przez Marszałka. Kandydat na 

Przewodniczącego zobowiązany jest do powstrzymania się od głosowania w swojej sprawie. 

15. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu 

rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

16. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący-Senior, którym jest najstarszy wiekiem Członek 

Zwykły Stowarzyszenia, biorący udział w Walnym Zgromadzeniu.  

17. Zamknięcia  Walnego Zgromadzenia dokonuje Przewodniczący- junior( najmłodszy wiekiem 

Członek Zwykły biorący udział w Walnym Zgromadzeniu) 

18. Protokół Walnego zgromadzenia musi zawierać: 

1) miejsce i czas odbycia Walnego Zgromadzenia; 

2) imiona i nazwiska osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu, wraz z oznaczeniem ich 

funkcji i rodzaju członkostwa; 

3) wzmiankę dotyczącą prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia; 

4) porządek obrad Walnego Zgromadzenia; 

5) treść powziętych uchwał wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz 

„wstrzymujących się”; 

6) imiona i nazwiska Protokolantów; 

7) imię i nazwisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 

8) imię i nazwisko Marszałka. 

19. Protokół podpisują kolejno: Protokolanci i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 

20. Każdy członek Zwykły i Członek Wspierający ma prawo żądać dostarczenia mu kopii protokołu 

Zgromadzenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. 

 

Senat 

§ 14. 

  

1.      W skład Senatu wchodzą: 

1)      Członkowie Założyciele, którzy złożą pisemną deklarację członkostwa w Senacie na ręce 

Marszałka; 

2)      Byli Marszałkowie, którzy złożą pisemną deklarację członkostwa w Senacie na ręce Marszałka; 

3)      Członkowie Zwykli powołani mocą uchwały Senatu w głosowaniu tajnym większością ¾ głosów 

Senatorów uczestniczących w głosowaniu przy obecności minimum 5 Senatorów, w tym Kanclerza. 

Członek Senatu zwany jest Senatorem. 
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2.      Senat  podejmuje decyzje zwykłą większością głosów Senatorów uczestniczących w głosowaniu 

przy obecności minimum 5 Senatorów.  Głosowania mają charakter jawny, o ile w dalszej części 

statutu nie postanowiono inaczej. Głosowania personalne są tajne. 

3.      w razie wystąpienia wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, Senat może powołać Członka 

Zwykłego, a w wypadku wakatu w Komisji Heroldii - Członka Zwykłego lub Członka Wspierającego na 

wakujące miejsce do końca kadencji mocą uchwały podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością 

głosów członków Senatu obecnych na Zebraniu. 

4.      Senatowi przewodniczy Kolegium składające się z Kanclerza i 2 wicekanclerzy, wybieranych na 

okres 4 lat większością 3/4 głosów członków Senatu uczestniczących w głosowaniu przy obecności 

minimum 5 Senatorów.  Funkcję członka Kolegium Senatu można pełnić przez więcej niż jedną 

kadencję.    

5.      Senat czuwa nad zgodnością prac Zarządu z celami Stowarzyszenia i jest uprawniony do 

składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych 

członków. 

6.      W terminie 28 dni od otrzymania uchwały Zarządu Senat ma prawo uchwalić weto wobec 

uchwały  Zarządu. Uchwałę w sprawie weta Senat podejmuje na wniosek Kolegium Senatu. Weto 

uważa się za zgłoszone, jeżeli uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 1/4 + 1 wszystkich 

członków Senatu. 

7.      Decyzję w sprawie zgłoszenia do Senatu wniosku o uchwalenie weta wobec uchwały Zarządu, 

Kolegium Senatu może podjąć nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu. O 

podjęciu powyższej decyzji Kanclerz lub inny upoważniony przez niego członek Kolegium Senatu 

informuje niezwłocznie Zarząd. 

8.      W przypadku gdy Kolegium Senatu podejmie decyzję o zgłoszeniu wniosku o uchwalenie weta, 

Kanclerz niezwłocznie zwołuje zebranie Senatu, wyznaczając datę zebrania nie później niż w terminie 

28 dni od otrzymania kwestionowanej uchwały Zarządu 

9.      W przypadku skorzystania przez Senat z prawa weta Zarząd i Senat są zobligowane do 

wypracowania akceptowalnego dla obu stron rozwiązania. Jeśli takowe nie może być znalezione, 

Strony mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia, które zadecyduje wiążąco w tej sprawie. 

8.      Procedura weta nie ma wpływu na sposób reprezentacji Stowarzyszenia. Czynność prawna 

dokonana przy sprzeciwie Senatu jest ważna, jednakże nie wyklucza odpowiedzialności członków 

Zarządu wobec Stowarzyszenia z tytułu naruszenia Konstytucji. 

9.      Zebrania Senatu odbywają się co najmniej raz na rok, ale w sytuacjach wymagających szybkiego 

reagowania nadzwyczajne Zebrania Senatu odbywają się zgodnie z potrzebą, na wezwanie Kanclerza 

lub innego upoważnionego przez niego członka Kolegium Senatu. Kanclerz lub inny członek Kolegium 

Senatu informuje Senatorów na 7 dni przed zamierzonym nadzwyczajnym Zebraniem podając termin, 

miejsce i sposób przeprowadzenia Zebrania. 

10.  Członkowie Senatu nie mogą: 
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1)      być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji 

Rewizyjnej; 

2)      być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego bądź przestępstwo skarbowe. 

11.  Prawa i obowiązki Senatora wybranego do Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej 

zawiesza się na okres pełnienia funkcji z wyboru. 

12.  W momencie utraty przez Senatora Członkostwa Zwykłego w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 

8.ust.4. 

 

Zarząd 

  

§ 15. 

  

1.      Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia 

Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2.      Zarząd składa się z pięciu członków: Marszałka, pełniącego funkcję przewodniczącego Zarządu, a 

także dwóch Wicemarszałków, Skarbnika i Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie. Członkowie Zarządu mogą być wybierani tylko spośród Członków Zwykłych 

Stowarzyszenia. 

Procedura wyborów przebiega następująco: 

1) Członkowie Stowarzyszenia mają prawo zgłaszania Zarządowi rekomendacji kandydatów na 

funkcję Marszałka najpóźniej na 6 tygodni przed Walnym Zgromadzeniem sprawozdawczo-

wyborczym. Zarząd w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym 

przedstawia listę kandydatów. 

2) Rekomendacja powinna zawierać w szczególności informację o działalności społecznej 

kandydata. 

3) Na Walnym Zgromadzeniu kandydat przedstawia swoją wizję SPSW oraz cele  Zarządu na 

daną kadencję. 

4) Po wyborze, Marszałek proponuje skład Zarządu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. 

5) W wypadku braku zgody Zgromadzenia na skład Zarządu, Marszałek przedstawia nowy skład 

Zarządu. 

3.      Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata i jest kadencją łączną. Funkcję członka Zarządu można 

pełnić przez więcej niż jedną kadencje. W wypadku braku rekomendacji Członków Stowarzyszenia 

kandydata na funkcję nowego Marszałka, Walne Zgromadzenie może  przedłużyć kadencję 

aktualnego Zarządu o jeden rok lub o całą następną kadencję. 

4.      Członkowie Zarządu nie mogą: 
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1)      być jednocześnie Senatorami, Przewodniczącymi Deputacji, Członkami Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Heroldii oraz Sądu Koleżeńskiego; 

2)      pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

3)      być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego bądź przestępstwo skarbowe. 

5.      Marszałek kieruje działalnością Zarządu oraz uzgadnia z nim szczegółowy zakres kompetencji 

jego członków. 

6.      Marszałek jest odpowiedzialny za prace Zarządu i składa roczne sprawozdanie z pracy Zarządu 

przed Walnym Zgromadzeniem. 

7.      Do zadań Zarządu należą w szczególności: 

1)      realizacja celów Stowarzyszenia; 

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

3)      sporządzanie planów pracy i budżetu; 

4)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

5)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 

6)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

7)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

8)      przyjmowanie osób w poczet członków Zwykłych i Wspierających Stowarzyszenia i pozbawianie 

członkostwa Zwykłego i Wspierającego w Stowarzyszeniu. 

9)      Informowanie Senatu o treści uchwał podjętych przez Zarząd poprzez przesyłanie na ręce 

Kolegium Senatu ich odpisów lub kopii. 

8.      Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w tym skutkujące zaciągnięciem zobowiązań 

majątkowych składają Marszałek oraz jeden z członków Zarządu. 

9.      Oświadczenia woli składane Stowarzyszeniu oraz doręczanie pism Stowarzyszeniu mogą być 

dokonywane wobec każdego Członka Zarządu. 

10.  Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Zarządu 

przy obecności minimum 3 członków Zarządu w tym Marszałka, przy czym do dokonania czynności 

mającej skutki finansowe wymagana jest uchwała Zarządu podjęta w obecności Skarbnika 

Stowarzyszenia. Wszystkie głosowania personalne są tajne. 

11.  Do dokonania czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej o wartości przekraczającej 

równowartość kwoty 3000 (słownie: trzy tysiące) EURO, obliczonej według średniego kursu EURO 
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NBP w dniu poprzedzający dokonanie czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu podjęta 

jednogłośnie przez wszystkich członków Zarządu. 

12.  W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Zarządu Senat 

decyduje o dokooptowaniu do Zarządu innego Członka Zwykłego Stowarzyszenia na okres do 

następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia. W przypadku śmierci, rezygnacji 

lub wykluczenia ze Stowarzyszenia Marszałka jego funkcję obejmuje najstarszy wiekiem 

Wicemarszałek, który w terminie 60 dni od śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia 

Marszałka jest zobowiązany do zwołania sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia w 

trybie nadzwyczajnym. 

13.  Zarząd zbiera się co najmniej raz na miesiąc. 

14.  W momencie utraty przez członka Zarządu Członkostwa Zwykłego w Stowarzyszeniu 

zastosowanie ma § 8.ust.4. 

Komisja Rewizyjna 

  

§  16. 

  

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych spośród Członków 

Zwykłych. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

1)      być jednocześnie Senatorami, członkami Zarządu, członkami Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji 

Heroldii i Przewodniczącymi Deputacji; 

2)      pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

3)      być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  umyślne ścigane z  oskarżenia 

publicznego bądź przestępstwo skarbowe. 

2.      Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i jest kadencją łączną. Funkcję członka Komisji 

Rewizyjnej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego w tajnym 

głosowaniu, zwykłą większością głosów obecnych podczas tego samego Walnego Zgromadzenia, 

podczas którego Komisja Rewizyjna została wybrana.  . Wybór zatwierdza Walne Zgromadzenie. 

4.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest odpowiedzialny za jej prace i składa roczne 

sprawozdanie z pracy Komisji przed Walnym Zgromadzeniem. 

5.      Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w głosowaniu tajnym zwykłą większością 

głosów członków Komisji Rewizyjnej uczestniczących w głosowaniu przy obecności minimum 3 

członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego, 
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6.      Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem Stowarzyszenia w 

zakresie środków trwałych i finansów. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentów 

Stowarzyszenia, jak również może żądać od Zarządu przedstawienia jej lub udostępnienia 

posiadanych przez Zarząd informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia. Zarząd spełnia żądanie 

w terminie 14 dni. 

7.      Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu absolutorium. 

Absolutorium udzielane jest co roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

8.      W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Komisji Rewizyjnej, 

Senat decyduje o dokooptowaniu do Komisji Rewizyjnej innego Członka Zwykłego Stowarzyszenia  na 

okres do następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia.  W przypadku 

wystąpienia wakatu na stanowisku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, to po wyborze nowego 

członka, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona nowego Przewodniczącego. 

Komisja Rewizyjna  w ciągu 7 dni powiadamia Zarząd i Senat o wyniku wyborów. 

9.      W momencie utraty przez członka Komisji Rewizyjnej Członkostwa w Stowarzyszeniu 

zastosowanie ma § 8.ust.4. 

 

Komisja Heroldii 

  

§  17. 

  

1.      Komisja Heroldii składa się z pięciu osób powoływanych i odwoływanych z grona Członków 

Zwykłych, Wspierających i Honorowych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów obecnych spośród Członków Zwykłych. W skład Komisji Heroldii wchodzi 

minimum 3 Członków Zwykłych. 

2.      Kadencja członków Komisji Heroldii trwa 3 lata i jest kadencją łączną. Funkcję członka Komisji 

Heroldii można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3.      Członkowie Komisji Heroldii wybierają ze swojego grona, z pośród Członków 

Zwykłych  Przewodniczącego w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, podczas tego samego 

Walnego Zgromadzenia, podczas którego Komisja Heroldii została wybrana. Wybór zatwierdza Walne 

Zgromadzenie. 

4.      Przewodniczący Komisji Heroldii jest odpowiedzialny za jej prace i składa roczne sprawozdanie z 

pracy Komisji przed Walnym Zgromadzeniem. 

5.      Komisja Heroldii bada spełnienie przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 1-3 niniejszej 

Konstytucji u osób starających się o Członkostwo Zwykłe w Stowarzyszeniu i wydaje orzeczenia na 

podstawie: 

1)      Podstawowymi dokumentami legitymacyjnymi są akta stanu cywilnego lub akta kościelne; 
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2)      W przypadku ich braku lub niedostępności, tę samą wagę mają: 

a.      legitymacje szlacheckie wydane przez władze królestwa kongresowego, Austrii, Prus, Rosji i im 

równorzędne, 

b.      wydawnictwa genealogiczne wymienione w pracy prof. Włodzimierza Dworzaczka 

„Genealogia”, wydanie PWN, Warszawa 1959 roku oraz publikacje genealogiczne prof. Szymona 

Konarskiego, 

c.      inne źródła uznane przez Komisję Heroldii. 

6.      Pozytywne orzeczenie Komisji Heroldii jest niezbędne dla uzyskania Członkostwa Zwykłego 

Stowarzyszenia. 

7.      Komisja Heroldii podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków 

Komisji Heroldii uczestniczących w głosowaniu przy obecności minimum 3 członków Komisji 

Heroldii, w tym Przewodniczącego. Wszystkie głosowania personalne są tajne. 

8.      Komisja Heroldii zbiera się co najmniej raz na kwartał. 

9.      W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Komisji Heroldii, 

Senat decyduje o dokooptowaniu do Komisji Heroldii innego Członka Zwykłego, Wspierającego lub 

Honorowego Stowarzyszenia na okres do następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego 

Zgromadzenia. 

10.  Członkami Komisji Heroldii nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe. 

11.  Komisja Heroldii do swoich prac może powołać ekspertów z poza grona Członków 

Stowarzyszenia. 

12.  W momencie utraty przez członka Komisji Heroldii Członkostwa w Stowarzyszeniu zastosowanie 

ma § 8.ust.4. 

 

Sąd Koleżeński 

  

§  18. 

  

1. Sąd Koleżeński składa się z minimum 5 osób Członków Zwykłych i Członków Wspierających 

obecnych na Walnym Zgromadzeniu, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu 

tajnym zwykłą większością głosów Członków Zwykłych obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 

Członek Sądu Koleżeńskiego nie może: 

1)      być jednocześnie członkiem Zarządu, Kolegium Senatu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Heroldii oraz 

Przewodniczącym Deputacji; 



 
 

Wersja 04-09-2021 

2)      pozostawać z wymienionymi w punkcie 1) w związku małżeńskim, we   wspólnym pożyciu, w 

stosunku pokrewieństwa pierwszego lub drugiego stopnia, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia; 

3)      być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  umyślne ścigane z  oskarżenia 

publicznego bądź przestępstwo skarbowe. 

2.      Sąd Koleżeński rozpatruje spory między Członkami Stowarzyszenia powstałe na tle działalności 

Stowarzyszenia oraz spory kompetencyjne w Stowarzyszeniu. 

3.      Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów 

obecnych, przy czym liczba obecnych członków Sądu nie może być mniejsza niż pięciu. Członkowie 

Sądu Koleżeńskiego każdorazowo wybierają spośród siebie Przewodniczącego składu sędziowskiego, 

którym może być wyłącznie Członek Zwykły Stowarzyszenia. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są 

ogłaszane przez Przewodniczącego składu sędziowskiego, a doręczane Marszałkowi oraz stronom w 

formie pisemnej na adres podany w deklaracji członkowskiej. Od orzeczenia można wnieść odwołanie 

w terminie 14 dni od jego doręczenia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie podejmując 

decyzję w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych. Członek Zwykły lub Członek 

Wspierający, którego spór dotyczy, nie bierze udziału w posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego ani w 

Walnym Zgromadzeniu w czasie debaty nad sprawą. Może jednak być wezwany do złożenia 

wyjaśnień. W żadnym wypadku nie bierze on udziału w głosowaniu. 

4.      Jeżeli spór dotyczy członka Sądu Koleżeńskiego, jego współmałżonka, osoby będącej z nim we 

wspólnym pożyciu, pokrewieństwie pierwszego lub drugiego stopnia, powinowactwie lub w 

podległości służbowej, nie może on wówczas orzekać w tej sprawie. 

5.      W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Sądu Koleżeńskiego, 

Senat decyduje o dokooptowaniu do Sądu Koleżeńskiego innego Członka Zwykłego Stowarzyszenia na 

okres do następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia. 

6.      W momencie utraty przez członka Sądu Koleżeńskiego Członkostwa w Stowarzyszeniu 

zastosowanie ma § 8.ust.4. 

 

Kapituła Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego 

  

§  19. 

  

1.      W skład Kapituły Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, zwanej dalej Kapitułą, 

wchodzi Marszałek, członkowie Senatu, a także osoby wcześniej wyróżnione Medalem 

Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. 

2.      Osoby wskazane w ust. 1 wybierają ze swego grona Prezydenta Kapituły. Decyzja w tej sprawie 

zapada w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności zwykłej większości członków 

Kapituły. 
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3.      Kadencja Prezydenta Kapituły trwa 3 lata. 

4.      Decyzja w sprawie przyznania Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego zapada 

jednogłośnie przy obecności zwykłej większości członków Kapituły. 

5.      Medal Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego wręcza uroczyście Prezydent Kapituły. 

6.      W momencie utraty przez członka Kapituły Medalu Sejmu Wielkiego Członkostwa w 

Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4. 

 

Deputacje 

  

§  20. 

  

1.      Istnieje 14 Deputacji: 

1)      Członkowska, 

2)      Kontaktów międzynarodowych, 

3)      Edukacyjna, 

4)      Genealogiczna, 

5)      Heraldyczna, 

6)      Historyczna, 

7)      Integracyjna, 

8)      Młodzieżowa, 

9)      Pamiątek, 

10)  Prasowa, 

11)  Prawna, 

12)  Skarbowa, 

13)  Socjalna, 

14)  Wydawnicza. 

2.      Deputacja Członkowska informuje o rodzajach członkostwa w Stowarzyszeniu i warunkach ich 

uzyskania. Prowadzi rejestry poszczególnych rodzajów Członków i wydaje legitymacje członkowskie. 
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3.      Deputacja Kontaktów Międzynarodowych nawiązuje i utrzymuje relacje międzynarodowe, 

prowadzi promocję dziedzictwa Sejmu Wielkiego poprzez organizowanie konferencji, sesji 

naukowych, wystaw, itd. W tym aspekcie współpracuje z Deputacją Historyczną i Prasową. 

4.      Deputacja Edukacyjna zajmuje się popularyzacją idei Sejmu Wielkiego wśród młodzieży i 

nauczycieli, sprawuje patronat nad szkołami oraz organizuje obozy naukowo-szkoleniowe. 

5.      Deputacja Genealogiczna prowadzi genealogię potomków Sejmu Wielkiego, w tym członków i 

kandydatów do Stowarzyszenia. Współpracuje z Komisją Heroldii. Bierze udział w organizowaniu 

wystaw i w przygotowaniu wydawnictw Stowarzyszenia. 

6.      Deputacja Heraldyczna sprawuje pieczę nad poprawnością heraldyczną bazy danych 

Stowarzyszenia. Bierze udział w opracowywaniu symboli Stowarzyszenia. 

7.      Deputacja Historyczna organizuje panele i spotkania poświęcone Sejmowi Wielkiemu, 

przygotowuje tematykę własnych i gościnnych sesji naukowych, prowadzi katalog wykładowców i 

wydawnictw z tego zakresu. Deputacja ta nadzoruje prace nad powołaniem Instytutu Sejmu 

Wielkiego. Wspólnie z Deputacją Kontaktów Międzynarodowych organizuje konferencje, sesje 

naukowe i popularno-naukowe poza granicami Kraju. 

8.      Deputacja Integracyjna opracowuje sposoby integracji środowiska. Dba o utrzymanie i 

umacnianie więzi międzypokoleniowych. Deputacja, na pisemny wniosek co najmniej 5 członków 

SPSW, danego regionu, skierowany do Przewodniczącego Deputacji Integracyjnej, tworzy kluby 

regionalne, zwane Chorągwiami. Wniosek ten musi obowiązkowo zawierać  kandydaturę na 

stanowisko Chorążego powoływanej Chorągwi. 

9.      Deputacja Młodzieżowa jednoczy członków zwykłych, którzy nie ukończyli 26 roku życia. 

Wypracowuje odpowiednie dla środowiska formy pracy. 

10.  Deputacja Pamiątek przygotowuje materiały, których liczba i jakość zadecydują o powstaniu 

Muzeum Sejmu Wielkiego lub Muzeum Polskiego Parlamentaryzmu. Bierze udział w opracowywaniu 

wystaw (także międzynarodowych) i katalogów. Przygotowuje koncepcję muzeum wirtualnego i 

współuczestniczy w pracach nad powołaniem Instytutu Sejmu Wielkiego. 

11.  Deputacja Prasowa reaguje na doniesienia w mediach na temat Stowarzyszenia, przygotowuje 

dla Marszałka teksty oświadczeń, informuje media o pracy Stowarzyszenia, w tym o jego sesjach. 

Przewodniczący Deputacji Prasowej jest rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia. Deputacja zbiera 

materiały medialne celem przekazania ich Deputacji Pamiątek. 

12.  Deputacja Prawna uczestniczy przygotowaniu dokumentów Stowarzyszenia, w tym propozycji 

poprawek do Konstytucji. 

13.  Deputacja Skarbowa  dba o pełne finansowanie działalności SPSW, zbiera informacje na temat 

potrzeb finansowych Stowarzyszenia, pozyskuje sponsorów, prowadząc ich listę. 

14.  Deputacja Socjalna zajmuje się opieką socjalną wewnątrz Stowarzyszenia, proponuje rozwiązania 

problemów socjalnych i wnioskuje do Zarządu o ich załatwienie. 
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15.  Deputacja Wydawnicza prowadzi magazyn internetowy Stowarzyszenia. Przewodniczący 

Deputacji Wydawniczej ustala z Zarządem skład kolegium redakcyjnego. Opracowuje plan biznesowy 

działalności wydawniczej. 

16.  Deputacje powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

17.  Członkowie Deputacji wybierają ze swego grona Prezydium Deputacji w głosowaniu tajnym 

zwykłą większością głosów. Prezydium Deputacji składa się z Przewodniczącego, jego zastępcy i 

Pisarza. 

18.  Prezydium Deputacji informuje Zarząd Stowarzyszenia o wynikach wyborów i składzie Prezydium, 

a także każdorazowo o zmianach w Prezydium Deputacji w terminie 15 dni od ich zajścia. 

19.  Przewodniczący Deputacji nie może być członkiem Kolegium Senatu, Zarządu Stowarzyszenia, 

Sadu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

20.  Kadencja Prezydium Deputacji trwa 3 lata. 

21.  Członkiem Prezydium Deputacji może zostać wybrany Członek Zwykły lub Członek Wspierający. 

22.  Deputacje podejmują decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków danej 

Deputacji uczestniczących w głosowaniu przy obecności minimum 1/5 obecnych członków danej 

Deputacji, a w każdym razie przy obecności nie mniej niż 3 członków tej Deputacji. Głosowania w 

sprawach personalnych są tajne. 

23.  Deputacje nie dysponują samodzielnie finansami. 

24.  W momencie utraty przez członka Deputacji Członkostwa w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 

8.ust.4. 

 

Rozporządzenia końcowe 

  

§  21. 

  

1.      Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie podejmowane jest 

większością co najmniej 2/3 głosów obecnych Członków Zwykłych na Walnym Zgromadzeniu na 

wniosek Senatu przy obecności minimum 1/5 członków Zwykłych Stowarzyszenia. 

2.      Jeżeli Walne Zgromadzenie w uchwale, o której mowa w ust.1, nie powoła likwidatorów, 

likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Zarząd. 

3.      Jeżeli po likwidacji Stowarzyszenia pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele 

pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd organizacjom pożytku publicznego działającym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowo zbliżone są do celów Stowarzyszenia. 
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