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UCHWAŁA Nr 1002 RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 grudnia 1955 r. 

w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Polski Czerwony Krzyż". 

Na podstawie art. 47 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach z 
dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z później
szymi zmianami) -Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

zmianami) za stowarzyszenie wyższej użyteczności, nadaje się 
statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały porucza się zainteresowanym mI~ 
nistrom. 

§ 1. Stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż", uznane
mu na podstawie art. 60 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 
października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi 

,\., 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Załącznik do uchwały nr 1002 ~ady 
Ministrów z dnia 17 grudnia 1955 r. 
(poz. 28). 

STATUT STOWARZYSZENIA "POLSKI CZER WONY KRZYZ" 

R o ż d z i a ł l. 

Nazwa, teren dzla1alności, siedziba prawa. 

§ 1. Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż" (w skrócie 
PCK) jest stowarzyszeniem wyższej uźyteczności. Stowarzy
szenie posiada osobowość prawną. 

§ 2. 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Polska 
Rzeczpospolita Ludowa. 

2. Stowarzyszenie może działać również na terytorium 
innego pi\ństwa za jego zgodą . . 

§ 3. Siedzibą organów naczelnych Stowarzyszenia jest 
m. sto Warszawa, 

§ 4. . Znakiem Stowarzyszenia jest równoramienny krzyż 
czerwony na białym polu. Znak Stowarzyszenia pozostaje pod 
ochroną prawną. 

§ 5. Stowarzyszenie posiada prawo. nadawania odznak 
honorowych za zasługi położone na polu urzeczywistniania za~ 
dań Stowarzyszenia . . 

§ 6. Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż" utrzymuje 
stosunki z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża, 
Czerwonego Półksiężyca, Czerwonego Lwa i Słońca, działają
cymi na terytorium innych państw, jak również z organizacJa-
mi międzynarodowymi Czerwonego Krzf.ża! ' 
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R o z d z i a ł II. 

CłlaRlkter. cele łśrodki działanlil. 

§ 7. Stowarzyszenie .. Polski Czerwony Krzyż" , wierne 
tt\stłdom humanizmu socjtllistycznego, jest masową organizacj!\ 
5połeczną, która: 

l) szerzy zasady humanitarne, zmierzające do utrwalenia po
koju na świecie, i czynnie wspóldziała w walce o jego 
utrzymanie; -

2) współdziała z organami administracji pallstwoWęj i Ol'gani
\ .zacjami społecznymi w podniesieniu kultury sanitarnej 
\ {zdrowia społeczeństwa, fl ·w szczególności: 

a) prowadzi akcję masowego szkolenia sanitarnego lu
dności w zakresie umiejętności udzielania pierwszej po
mocy oraz współdziała w szkoleniu kadr służby zdrowia, 

b) szerzy oświatę sanitarną, prop.agandę zdrowia i higieny 
oraz prowadzi akcję wydawniczą w tym zakresie, 

c) współdziała w zakresie doraźnej pomocy leczniczej 
i krwiodawstwa; 

,d) współdziała w walce z chorobami zakaźnymi i zawo
dowymi, 

e} współdziała w niesieniu pomocy ludności w wypadkach 
klęsk żywiołowych i epidemii; 

~} mobilizuje masy pracujące do czynnego ' udziału w podnie-
sieniu stanu ich zdrowotności; , 

.}prbWadzi akcje zlecone p~zez orgdny . administracji pań
stwowej; 

5) współdziała ze służbą zdrowia . w udzielaniu p()mocy oso
bom pozostającym pod ochroną w myśl międzynarodowych 
konwencji; 

6) współdziała z organami wojskowymi w roztaczaniu opieki 
nad j eńcami wojennymi; 

7) niesie pomoc i opiekę ludności cywilnej dotkniętej skut
kami wojny; 

8) prowadzi ewidencję strat ludności cywilnej w poległych, 
rannych, zmarłych i zaginionych w wyniku dzialaIj wo
jennych oraz pośredniczy w wymianie ewidencji strat lud_ 
ności między walczącymi stronami; 

9) prowadzi rokowania w granicach określonych p~zez orga
ny administracji państwowej w sprawach wymiany i zwaL 
niania jeńców wojennych oraz osób internowanych, jak 
również przeprowadza takie wymiany; 

10) pośredniczy w dostawie paczek i korespondencji Jencoll1 
wojennym oraz innYJil osobom zgodnie ż postanow~~ iliami 
międzynarodowych konwencji. 

ł 
r R o z d z i a ł fIL 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 8. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne 
1 prawne. 

§ 9. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczaj
nych i honorowych. 

§ 10. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd koła na 
podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

§ 11. Godność członka honorowegc nadaje Krajowy 
. ,Zjazd na wniosek Zarz4du Głównego PCK. 

§ 12. Członek zwyczajny jest obowiązany: 

1) stosować się do zasad deklaracji ideowej Stowarzyszenia; 

poz.2a 
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2) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz sto
sować się do uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia; 

3) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszeniłl; 

.) opłacać regularnie składki członkowskie. 

§ 13. Członek zwyczajny korzysta: ~ 

1) z biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Sto
warzyszenia, z tym że członkowie kół szkolnych korzy. 
stają z tego prawa tylko w ramach koła, do którego na
leżą; 

2) z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia. 

§ 1-4. 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w raziel 
.. 1) śmierci członka; 

2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na. piśmie zarż4-
'dowi koła po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzy
szenia; 

3) . skreślenia z listy członków przez zarząd koła z powodu 
nieusprawiedliwionego zaleganid'l. opłatą składek człou~ 
kowskich za okres przekr<tczający 6 miesięcy; 

4) wykluczenia przez zarząd powiatowego oddziału na wnid~ 
sek zarządu koła z powodu: 

a) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu. 
deklaracji ideowej lub uchwał i zarządzell organów 
Stowarzyszenia. 

b) działania na szkodę Stowarzyszenia, 

c) skazania prawomocnym wyrokiem na kar~ dodatkową · 

. utraty praw publkznych i obywatelskich praw hono
. rowycą · 

2. Od uchwały w sprawie wykluczenia przysługuje człon
kowi 'i zarządowi koła prawo odwołania się do władz wyż- ' 

szych Stowarzyszenia aż do Prezydium Zarządu Głównego PCK · 
włącznie. 

R o z d z i a ł IV. 

Organizacja. 

§ 15. I. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są: 

1) wojewódzkie -oddziały (Oddziały w m. sto Warszawie i w 
m. Łodzi); 

2) powiatowe · oddziały (miejskie, dZielnicowe); 

3) koła (zakładowe, terenowe i szkolne). 

2. Postanowienia statutu dotyczące wojewódzkich oddzia
łów stosuje się odpowiednio do Od<!ziałów w m. st. Warszawie 
i m.Łodzi, a dotyczące powiatowych oddziałów ~ do od
działów miejskich i dzielnicowych. 

§ 16. 1. O utworzeniu lub likwid'lcji oddziału oraz o za
sięgu terytorialnym jego działalności decyduje Prezydium Za
rządu Głównego PCK. 

2 . . O utworzeniu lub likwidacji i zasięgu dzialaJności koła 
decyduje zarządoddziaJu powiatowego. 

§ 17 . Organami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

l) Krajowy Zjazd; 

2) Zarząd Główny; 

3) Główna Komisja Rewizyjna . 

§ 18. Organami wojewódzkiego oddziału są: 

l) wojewódzki zjazd; 

2) zarząd wojewódzkiego oddziału; 

3) komisja rewizyjna wojewódzkiego oddziału. 

§ 19. Organami powiatowego oddziału są: 

l) powiatowy zjazd; 
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2) urząd powia\owego oddziału, 
3) komisja rewizyjna powiatowego oddziału . 

§ 20. Organami koła są: 
l) walne zebranie koła, 
2) zarząd koła, 
3) komisja rewizyjna koła. 

A. O r ga n y n a c z e l n e. 

§ 21. I. Najwyższym organem Stowarzyszenia, ustalają
cym k.ierunek ideowy i program działalności Stowarzyszenia, 
jest Krajowy Zjazd. 

l. Krajowy Zjazd: 

l) uchwala w oparciu o &tatut deklarację ideow" Stowarzy
szenia; 

2) uchwala projekty zmian statutu; 
3) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu 

za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrz~niu sprawo
zdań ZaJ;ządu Głównego 1 Głównej Komisji Rewizyjnej, 

4) wybiera Zarząd GłównY ' i Główną Komisję Rewizyjną na 
okres 4 lat; 

5) uchwala wnioski w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia 
i przeznaczenia jego majątku; 

6) nadaje godność czł?nka honorowego Stowarzyszenia. 

ł 22. Uchwalanie wniosków w sprawie zmiany statutu 
lub w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga dla swej 
ważności 2/3" głosów ogólnej liczby delegatów przy obecn0ści 
co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania na Zjeździe. 

§ 23. Krajowy Zjazd odbywa się raz na 4 lata i jest zwo
ływany przez Prezydium Zarządu Głównego, ktore żawiada. 
roia pisemnie zarządy oddziałów wojewódzkich o jego terminię 
co najmniej na miesiąc przed zwołaniem Zjazdu, a o porządku 
obrad - na J.ł dni przed ' terminem Zjazdu. 

§ 24. 1. Na ż~danie Zarządu Głównego, Głównej Komisji 
Rewizyjnej albo na żądanie co najmniej 1/3 liczby zarządów 
wojewódzkich oddziałów Prezydium Zarządu Głównego obo

· wiązane jest zwołać Nadzwycz~jny Krajowy Zjazd. 
2. Prezydium Zarządu' Głównego moźe równieźzwołać 

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd z własnej inicjatywy. 
§ 25. 1. W Krajowym Zjeździe biorą udział: 

1) delegaci wybrani na wojewódzkich zjazdach;, 
2) członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewi

zyjnej, 
3) członkowie honorowi Stowarzyszenia. 

2. Członkowie organów naczelnych Stowarzyszenia i 
członkowie honorowi Stowarzyszenia, jeżeli nie są delegatami, 
posiadaią' głos ~doradczy. 

§ 26. 1. Zarząd Główny składa się z 61 członków wy
branych przez Krajowy Zjazd . oraz 7 członków wyznaczonych 
po jednym przez Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw Za
granicznych, Spraw Wewnętrznych, Kolei, Oświaty, Pracy 
i Opieki Społecznej oraz Zdrowia. 

2. Zarząd Główny może dokooptować do swego grona 
w miejsce ustępującego członka z wyboru nowego członka . 

§ 27. Posiedzenia Zarządu ,Głównego odbywają się co 
najmniej dwa razy do roku. posiedzenia Zarządu zwołuje Prezy
dium Zarządu Głównego i zawiadamia o tym członków Zarzą
du na 14 dni przed terminem posiedzenia. 

§ 28. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium, 
składające się z 9 osób, w tym prezesa, wiceprezesów, sekre
tarza generalnego, sekretarzy i skarbnika. 

§ 29. 1. Zarził4 GłÓwny j .. t naczelnym organem wyto
nawc~}'ro StowarzYIIUlia. kieruje Jego pr.ell i odpowiada za 
swoją dzlaJalnośt prred Krajowym Zjlłd~m. 

2. Do zakre.u dsiałlnJa Zan;ądu Głownego należy w 
szczególności : 

l) wybór Prezydium Tarządu GłÓwn.go, 
2) czuwanie n<H1 wykc-naniem i przestrzeganiem uchwał Kra

jowego Zjazdu, u,t41alli. wytycznych i zatwii!rdzaniepla
nów działaluości Stowarzy~zeIlia; 

3) zatwierdzanie budżelów i bilansÓw rocznych oraz sprawo
zdań z działalnoś.ci Stowarzyszenia, 

4) uchwalanie regulaminów: . pracy Zarządu Głównego, uży
wania znaku Czerwonego Krzyża oraz .nadawania odznaki 
honorowej Stowarzyszenia; 

5) nadawanie odznaki honorowej Stowarzyszenia na wniosek 
Prezydium Zarządu Głównego, 

6) ustalanie wysokości składek członkowskich. , 
§ 30. 1. Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu : 

Zarządu Głównego Sto~arzyszenill. 

2. Do zakresu działania Prezydium należy: 
l) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu i Zarządu Głów- " 

nego, 
2) opracowywanie planu działalności, . preliminarzy buM.e- · 

towych i sprawozdań oraz uchwalanie instrukcji i regula
minów nie zastrzeżonych dla innych organów Stowll-
rzyszenia; 

3) gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia ' 
w grafiicach określonych budżetem, 

4) składanie na posiedzeniach Zarządu Główriego sprawozdań 
z wykonywanych prac, 

5) zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań oraz budżetów 
i bilansów wojewódzkich oddziałów, 

6) uchylanie uchwał zarządów wojewódzkich oddziałów, za
. wieszanie w czynnościach zarządów wojewódzkich · od
działów lub poszczególnych ich członków, jeżeli działal

ność ich jest niezgodna ze statutem Stowarzyszenia; 
7) przyjmowanie do pracy i zwalnianie z pracy kierowników 

wojewódzkich oddziałów oraz zatwierdzanie przyjęcia do 
pracy i zwalnianie z pracy pracowników wojewódzkicll 
oddziałów zajmujących kierownicze stanowiska, 

8) przyjmowanie zapisów i darowizn oraz rozporządzanie 
majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia; 

9) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawIa 
nadawania odznaki honorowej Stowarzyszenia; 

10) delegowanie przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzy~ 

szenia na zjazdy, 
11) reprezentowanie Stowarzyszenia, 
12) ustalanie zasad i trybu wybierania delegatów na zjazdy: ' 

Krajowy, wojewódzki i powiatowy. J 

3. W razie zawieszenia w czynnościach zarządu woje
wódzkiego oddziału Prezydium Zarządu Głównego mianuje: 
tymczasowy zarząd wojewódzkiego oddziału, który sprawuje 
funkcje do czasu ukonstytuowania się nowowybranego za~ 
rządu. 

§ 31. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego zwołuj" 
prezes lub jeden z wiceprezesów. 

§ 32. 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kon~ 
trolnym Stowarzyszenia. 

2. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej na~. 

le'ży : 

1) kontrola gospodark.I majątkowej Stowarzyszenia pod 
względem celowości, oszczędności i legalności oraz kQu-
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trola działalności wszystkich organów Stowarzys~enia pod 
względem zgodności ze statutem i programem działalności 
Stowarzyszenia; 

2) składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe i stawianie 
wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępujące
mu Zarządowi Głównemu; 

3) występowanie do Prezydium Zarządu Głównego z wnio
skiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego w przy
padkach szczególnej wagi; 

4) uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 
regulaminów i instrukcji dla wojewódzkich i powiato
wycJl komisji rewizyjnych. 

§ 33. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków 
3 zastępców, wybranych przez Krajowy Zjazd. Główna Ko

misja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, 
sekretarza i ich zastępców. 

§ 34. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają pra
wo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarzą
du Głównego i Prezydium Zarządu Głównego. 

B. O r g a n y woj e w ó d z k t e. 

.' § 35. , 1. Wojewódzki zjazd odbywa się raz na 2 laŁa 

i Jest zwoływany przez zarząd wojewódzkiego oddziału w po
rQzumieniu z Prezydium Zarządu Głównego. 

2. Termin i program zjazdu powinny być podane do wia_ 
domości zarządom powiatowych oddziałów co najmniej na 
14dni przed odbyciem zjazdu. 

§ 36. 1. Na żądanie. Prezydium Zarządu Głównego, ko
misji rewizyjnej wojewódzkiego oddziału lub co najmniej 1/3 
liCzby zarządów ,powiatowych oddziałów zarząd wojewódz
kiego oddziału obowiązany jest zwołać nadzwyczajny woje
wódzki zjazd. , 

2. Zarząd\ wojewódzkiego oddziału moźe również zwołać 
nadzwyczajny wojewódzki zjazd z własnej inicjatywy po po
rozumieniu się z Prezydium Zarządu Głównego. 

§ 31, 1. W wojewódzkim zjeździe biorą udział: 
1) delegaci wybrani na powiatowych. zjazdach, 
2) przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego, 
3) członkowie Zarządu Głównego zamieszkujący na terenie 

działalności wojewódzkiego oddziału, 
4) członkowie zarządu i komisji rewizyjnej wojewódzkiego 

odd·ziału. 

2. Przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego, człon

kowie Zarządu Głównego zamieszkujący na terenie wojewódz
kiego oddziału i członkowie organów wojewódzkiego odąziału, 
jeżeli nie są delegatami; posiadają jedynie głos doradczy. 

§ 38. Do zakresu działania wojewódzkiego zjazdu należy: 
l) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi woje

wódzkiego oddziału za ubiegły okres jego kadencji po 
wysłuchaniu i rozpatrzeniu sprawozdań zarządu oraz 
komisji rewizyjnej; 

2) wybór zarządu i komisji rewizyjnej wojewódzkiego, od
działu na okres 2 lat; 

S) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez organy woje
wódzkiego oddziału i zarządy powiatowych oddziałów, nie 
pótniej niż na 1 dni przed terminem Zjazdu, 1 podejmo
wanie odpowiednich uchwał; 

~) wybór delegatów na Krajowy Zjazd w liczbie ustalonej 
przez Prezydium Zarządu Głównego. 

§ 39. 1. Zan;ąd wojewódzkiego oddziału składa się z 11 
do 21 członków, w tym z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza ' 

I skarbnika, którzy tworzą prezydium i działają w imieniu za-
rządu wojewódzkiego oddziału. . 

2. Zarząd wojewódzkieg,o oddziału może dokooptować do 
swego grona członków za zgodą Prezydium Zarządu Głównego, 
z tym że ogólna ilość członków nie moite przekroczyć 21 osób, 

3. Posiedzenia zarządu wojewódzkiego oddziału zwołuje 
prezes lub wiceprezes co najmniej raz na dwa miesiące. 

, § 40. 1. Zarząd wojewódzkiego oddziału jest organem 
wykonawczym wojewódzkiego oddziału. 

2. Do zakresu działania zarządu wojewódzkiego oddzL\łU: 
należy: 

1) kierowanie działalnością wojewódzkiego oddziału; 
2) wykonywanie uchwał wojewódzkiego zjazdu oraz uchwał 

i zarządzeń organów naczelnych Stowarzyszenia; . 
3) opracowywanie planów pracy, preliminarzy budżetowych 

i sprawozdań wojewódzkiego oddziału; 
4) zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań oraz prelimina- . 

rzy budżetowych powiatowych oddziałów; 
5) zarządzanie ' majątkiem Stowarzyszenia na ter~nie. ·· woje

wództwa w ramach wytycznych ustalonych przez Prezyo! 
dium Zarządu Głównego; 

6) uchylanie uchwał zarządów powiatowych oddziałów, za
wieszanie w czynnościach zarządów powiatowych oddzia
łów lub poszczególnych ich członków, jeżeli działalnośĆ 
ich jest sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia; 

1) przyjmowanie do pracy i zwalnianie z pracy kierowników 
powiatowych oddziałów; 

8) zwoływanie wojewódzkiego zjazdu; 
9) delegowanie przedstawicieli na powiatowe zjazdy; 

10) reprezentowanie wojewódzkiego oddziału. 

3. W razie zawieszenia w ·czynnościach zarządu -powia
towego oddziału zarząd wojewódzkiego oddziału mianuje tym
czasowy zarząd powiatowego oddziału, który sprawuje funkcje 
do czasu ukonstytuowania się nowowybran~go zarządu. 

§ 41. 1. Komisja rewizyjna wojewódzkiego oddziału jest 
jego organem Kontrolnym. 

2. Komisja rewizyjna wojewódzkiego oddziału składa się 
z 5 członków I 2 zastępców, wybranych · p!zez wojewódzki 
zjazd. 

I 
3. Komisja rewizyjna wojewódzkiego oddziału wybiera 

ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i ich zastępców. 

§ 42. 1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej wo
jewódzkiego oddziału należy: 

1) kontrola gospodarki majątkowej wojewódzkiego oddziału 
pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz , 
kontrola działalności wszystkich organów wojewódzkiego 
oddziału pod względem zgodności ze statutem i progra~ 
mem działalności Stowarzyszenia; 

2) składanie sprawozdań na wojewódzkim zjeździe i stawianie 
wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu za
rządowi; 

3) występowanie do Prezydium Zarządu Głównego z umoty
wowanym wnioskiem o zawieszenie w czynnościach za
rządu wojewódzkiego oddziału, a do zarządu wojewódz
kiego oddziału - o zawieszenie w czynnościach zarządu 
powiatowego oddziału bądż poszczególnych członków tych 
zarządów. 

2. Członkowie komisji rewizyjnej wojewódzkiego od
działu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu 
wojewódzkiego oddziału z głosem doradczym. 
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C. O r g a n y p o w I a t o w e. 

§ 43. 1. PowiatoWy zjazd zwołuje zarząrl powiatowego 
oddziału ,raz na 2 lata w. porozumieniu z prezydium zarządu 

• • # ,. " ', ...... 

wojewodzkiego oddziału. ' 

2. Na żądanie prezydium zarządu wojewódzkiego oddzia
łu, komisji rewizyjnej powiatowego oddziału lub co najmniej 
llJ liczby zarządów kół zarząd powiatowego oddziału obowią

zany jest zwołać. nadzwyczajny powiatowy zjazd. Zarząd po
wiatowego oddziału może równie~ zwołać nadzwyczajny po
wiato,,,y zjazd z wła,snej inicjatywy po porozumieniu się z 
prezydium zarządu wojewódzkiego oddziału. ' 

3. Termin i program zjazdu powinny być podane do wia
domości zarządom kół co najmniej na 14 dni przed odbyciem 
zja.zdu. 

§ 44. l. W powiatowym zjeżdzie bi orą udzial: 

l) delegaci wybrani na walnych zebraniach kół; 

2) przedstawiciele zarządu ~ojewódzlciego oddżiah,l i Prezy
dium Zarządu Głównego ; 

3) c~łonkowie zarządu wojewÓdzkiego ~' oddziału zamieSZkUją
cy na terenie działalności powiatowego oddziału; 

4) członkowie . zarządu i komisji rewizyjnej powiatowego odo , 
działu. 

2. Przedstawjciele ·zarządu wojewódzkiego oddziału, Pre. 
zydium Zarządu Głównego, cZłonkowie zarządu wojewódzkiego 
oddzjału zamieszkujący na terenie działalności powi·atowego 
oddziału i członkowie władz powiatowego oddziału, jeżeli nie 
są delegatami, posiadają je.dynie głos doradczy. 

§ 45. Do zakresu działania powiatowego zjazdu należy: 

1) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi powiato
we~o oddziału za ubi~gły okres jego kadencji po rozpa
trzeniu sprawozdania .zarządu oraz komisji rewizyjne j; 

2) wybór zarządu i komisji rewizyjnej powiatowego oddzictlu 
na okres 2 lat, . 

3) rozpatrzenie wniosków ·zgłoszonych . przez organy powia
towego oddziału i zarządy kół nie póżniej niż na 5 dni 
przed terminem zjazdu i podjęcie odpowiednich uchwał; 

4) wybór delegatów na wojewódzki zjazd w ilości ustalonej 
przez Prezydium Zarządu Głównego . 

§ 46. 1. Zarząd powiatowego oddziału składa się z 7 do 
15 osób, w tym z prezesa, 2 wiceprezesów, ~,ekretarza i skarb
nika, którzy tworzą prezydium i działają w imieniu zarządu 
powiatowego oddziału. 

2. Zarząd powiatowego oddziału może dokooptować do , 
swego grona za zgodą prezydium zarządu wojewódzkiego od
działu członków', z tym że ogólna ilość członków nie może 
przekra~zaĆ .15 osób. 

3. Posiedzenia zarządu pOwiatowego oddziału zwołuje 
prezes lub Wiceprezes co najrhpiej raz na dwa miesiące . 

§ 41. 1. , Zarząd po!>'iatowego oddziahl jest organem wy
konawczym powiatowego o<;ldziału. 

2 Do zakresu ' działania zarządu powiatowego oddzia łu 

należy: 

1) kierowanie działalnością powiatowego oddziału; 

2) wykonywanie uchwał powiatowego zjazdu oraz uchwał 
i zarządzeń wyższych organów Stowarzyszenia; 

3) opracowywanie planów pracy, preliminarzy budżetowych 
i sprawozdań powiatowego oddziału; .. 

") uchylanie uchwał zarządów k.ół, zawieszanie w czynno
ściach zarządów kół lub poszc-z:eqólnych ich członków, je
żeli działalność ich jest sprzeczna ze statutem Stowarzy
szenia; 

5) zwoływanie powiatowego zjazdu; 

6) delegowanie przedsta'Ą'icieli na walne zebrania kół; 

7) reprezentowanie powiatowego oddziału, 

3. W razie zawieszenia w czynnościach ' zarządu koła za
rząd powiatowego oddziału mianuje tymczasowy zarząd koła, 
który sprawuje funkcje do czasu ukonstytuowania się nowo-
wybranego zarządu. ' 

, § 48. 1. Komisja rewizyjna powiatowego oddziału składa 
się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez powiatowy 
zjazd. 

2. Komis ja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodni .. 
czącego i sekretarza. ' 

3. Do zakresu działania komisji rewizyjnej stosuje sią 
odpowiednio przepisy § 42. 

D. Koł!l. 

§ 49. 1. Walne zebranie koła zwołuje zarząd koła raz , 
na rok w porozumieniu z prezydium zarządu powiatowego 
oddziału , 

2. Na żądanie zarządu powiatowego oddziału, komisji re
wizyjnej koła .lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków kołd 
zarząd koła obowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne ze
branie kola, Zarząd koła może również zwołać , nćldzwyczajnll 
walne zebranie koła z własnej inicjatywy po porozumieniu 
Eię z zarządem powiatowego oddziału . 

-§ 50. 1. W walnym zebraniu koła uczes tniczą czł()nko~' 
wie koła i przedstawiciele zarządu powiatowego oddzialu. 

2. Do ,_zakresu działania walnego zebrania kola należy': 

1) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządow i koła za 
-ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdi1nia 
zarządu oraz komisji rewizyjnej; 

2) wybór zarządu i komisji rewizyjnej koła; 

3) decydowanie w sprawach kola nie zastrzeżonych dla wyż
szych organów Stowarzyszenia; 

4) wybór delegatów na powiatowy zjazd w ilości ustalonej 
.. przez Prezydium Zarządu Głównego. 

§ 51. 1. Zarząd koła składa się z 3 - 7 osób w zależności 
od ilości członków koła, w tym z prezesa, sekretarza.i skarb
nika . 

2. Zarząd kola może odwołać i dokooptować do swego 
grona członków za zgodą prezydium zarządu powiatowego od
działu, z tym że ogólna ilość członków nie może przekroczyć 
7 osób. , ' - ', 

3, Posiedzen.ia zarżądu koła zwołuje prezes luh sekretart 
co najmniej raz na miesiąc. 

-4. Zarząd koła wykonuje uchwały walnego zebrania kola 
ora~ ,:,chwały i zarządzenia organów Stowarzyszenia oraz kie
ruje pracami koła na .swoim terenie., 

§ 52. 1. Komisja rewizyjna koła skła(;la się z 3 członków 
I l zastępcy, Komisja r~wizyjna wybiera spośród siebie prze
wodniczącego i sekretarza. 

2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej stosuje sj~ 
odpowiednio przepisy §42. 

Rozdział v,. 

Fundusz StowarzyszenIa. 

§ 53. 1. Fundusz Stowarzyszenia składa sIę z: 
l) wpływów ze składek członkowskich; 

2) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 
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3) dotacji i zapisów, 
4) dochodów z imprez i innych. 

2. Fundusz Stowarzysżenia może być używany wyłącznie 
na .realizację zadań wymienionych w statucie. ' 

§ 54. Oddziały wojewódzkie, powiatowe i koła zarządzają 
m~jątkiem oddanym im do użytkowania, stosownie do uchwał 
i zarządzeń PrezydIum Zarządu Głównego. ' 

R o z d z i a ł VI. 

Przepisy końcowe. 

§ 55. 1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały orga
nów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do gło
sowania. 

2. W razie równości głosów decyduje głos przewodni
czącego. 

§ 56. Organy Stowarzyszenia, których kadencja się zakoń
czyła, działają do chwili ukonstytuowania się nowowybranych 

organów, którym obowiązane są niezwłocznie przekazać czyn"! 
ności, majątek, akta i wszystkie urządzenia Stowarzyszenia~ 
Przekazania dokonuje się w formie protokolarnej. 

§ 57. Akty prawne i wszystkie zobowiąza:nia Stowarzy. 
szenia wymagają dla swej ważności podpisu pod pieczęcią Sto
warzyszenia dwóch członków właściwego zarządu, w tym prę
zesa lub wiceprezesa. 

§ 58. Wszelkie zobowiązan}a wynikające z gospodarki ',
budżetowej, jak czeki, weksle i inne dokumenty o charakterze 
rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzy
mania lub wydania śrOdków pieniężnych, podpisują pod pie
częcią Stowarzyszenia prezes i główny księgowy lub ich za
stępcy upoważnieni przez Prezydium. 

§ 59. 1. Krajowy Zjazd lub Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
mogą powziąć wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia i o prze
znaczenie majątku Stowarzyszenia. 

2. Wniosek o rozwiązanie i przeznaczenie majątku Sto
warzyszenia wymaga uchwały kwalifikowanej większości gło- _ 
sów zgodnie z § 22 statutu. 
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UCHWAłA Nr .1022 RADY MINISTROW 

z dnia 17 grudnia 1955 r. 

w sprawie wykorzystania miejscowych materiałów l surowców budowlanych. 

Szeroki rozwój drobnego budownictwa zarówno uspołecz
nionego jak i indywidualnego zależy w znacznym stopniu od 
wykorzystania licznych miejscowych materiałów budowlanych 
1 surowców, występujących dość powszechnie w różnych czę
ściach naszego kraju. W celu upowszechnienia stosowania tych 
materiałów oraz unormowania całości zagadnień związanych 

z tą dziedziną gospodarki narodowej Rada Ministrów uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (WRN) 
określą, które surowce i materiały budowlane występujące n<p 
terenie województwa mogą być eksploatowane i wykorzysta
ne w myśl przepisów niniejszej uchwały na cele drobnego bu
downictwa indywidualnego i uspołecznionego. 

2. Za miejscowe surowce i materiały budowlane uwa
żać należy w szczególności dolomity budowlane, łupki da
chówkowe, piaskowce, kwarcyty, kamienie wapienne, kamie
nie narzutowe, żwiry i piaski budowlane, gliny, tufy, torf bu
dowlany, żużle, materiały rozbiórkowe, trociny itp. 

3. Przy określaniu, które surowce i materiały budowlane 
należy uważać za miejscowe (ust. l), prezydia WRN powin
ny uwzględniać przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
13 stycznia 1954 r. w sprawie określenia kopalin, których po
szukiwanie i wydobywanie podlega prawu górniczemu (Dz. U. 
Nr 5, poz. 12). . 

§' 2. 1. Dla zapewnienia pełnieJszego wykorzystania 
miejscowych materiałów budowlanych prezydia wojewódzkich 
1 powiatowych rad narodowych opracują uproszczoną inwen
taryzację obejmującą: 

l) dane dotyczące dokumentacji prawnej gruntu i złóż, 
2) mapy rozmieszczenia złóż, ' 
3) dane dotyczące ilości i warunków występowania złóż, 
4) dane dotyczące warunków fizjograficznych terenu, komu

nikacji oraz informacje o dotychczasowym stopniu wyko
rzystariia złóż, możliwości przerobu na miejscu itp., 

5) wykaz zakładów posiadających surowce odpadowe nadają
ce się do wykorzystania w budownictwie. 

2. Materiały, o których mowa w ust. l, prezydia rad na:
rodowych powinny udostępniac zainteresowanym inwestorom, 
projektantom, przedsiębiorstwom budowlanym oraz przed3ię
biorstwom zajmującym się produkcją materiałów budowlanych. 

§ 3. 1. Prezydia wojewódzkich i powiatowych rad naro
dowych w oparciu o inwentaryzację (§ 2), o analizę zdolności 
,produkcyjnej zakładów terenowego przemysłu państwowego 
i zakładów przemysłowych spółdzielni - zorganizują odbudo
wę, uruchomienie nowych bądź rozbudowę istniejących za. 
kładów przemysłowych podległych radom narodowym, a zwła. 
szcza cegielni, dachówczarni, wapienników, zakładów piefa
brykacji z gruzu, zakładów eksploatacji kamienia budowlane
go, kruszywa itp. - dla zwiększenia produkcji materiałów bu
dowlanych w oparciu o miejscowe zasoby surowcowe. 

2. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. l, ob'ok 
środków terenowego planu inwestycyjnego powinny być wy
korzystane w szczególności: 

- środki wojewódzkiego funduszu rozwoju , przemysłu tere
nowego, 

- środki własne spółdzielczości, 

-wojewódzkie rezerwy inwestycyjne materiałów budo-
wlanych, ' 

- rezerwy budżetu terenowego, 
- możliwości inwestowania w trybie przepisów o inwesty-

cjacq pozalimitowych. 
3. Dla zapewnienia racjonalnej eksploatacji miejscowych 

surowców przy reaUzacji zadań określonych w ust. 1 prezydia 
WRN powinny wykorzystać ekipy wiertniczo - poszukiwaw
cze terenowego przemysłu materiałów budowlanych oraz 
referaty geologiczne prezydiów wojewódzkich rad narodowych. 

§ 4. 1. Prezydia rad narodowych powinny rozwinąć wśród 
ludności miast i wsi, zainteresowanej produkcją materiałów 
budowlanych na za~okojenie potrzeb budownictwa indywi
dualnego, akcję organizowania na zasadzie dobrowolności ze
społów i spółdzielni, które będą miały na celu prowadzenie 
zespołowej produkcji materiałów budowlanych z surowców 
miejscowych. 


