1|Strona

STATUT
Stowarzyszenie: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.Stowarzyszenie: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, w dalszych postanowieniach statutu
zwane Stowarzyszeniem.

2.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla przygotowania i realizacji Marszu
Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej zwanego także Kadrówką lub Marszem, organizowanego
corocznie w dniach 6-12 sierpnia na trasie Kraków – Kielce oraz propagowania i upowszechniania
jego idei, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie same działania.
3.Siedzibą Stowarzyszenia jest ……………………………..
4.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
5.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
6.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o
stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
7.Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i sztandarów zgodnie z obowiązującymi
przepisami i przyjętymi wzorami.
8.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o profilu zbliżonym do
celów Stowarzyszenia.
9.Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków z wyjątkiem osób
zatrudnionych przez Stowarzyszenie w niezbędnej liczbie.

Rozdział II
Cele i środki działania

10.Celami Stowarzyszenia są:
10.1. przygotowanie i przeprowadzenie Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz
uroczystości z nią związanych,
10.2. działanie na rzecz realizacji Kadrówki,
10.3. wszechstronne propagowanie wiedzy dotyczącej działań Pierwszej Kompanii Kadrowej, Józefa
Piłsudskiego i Legionów Polskich,
10.4. promocja i popieranie działań kultywujących tradycje Marszu,
10.5. pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie idei przyświecających Kadrówce, 10.6.
popularyzacja historii marszów sprzed II wojny światowej oraz marszów od 1981 roku.
11.Formy realizowania statutowych celów Stowarzyszenia:
11.1.przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i logistyczne Kadrówki,
11.2. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez promocyjnych,
11.3. prowadzenie działalności wydawniczej i rozpowszechnianie materiałów związanych z Kadrówką,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
11.4. współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
11.5. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów, 11.6.
inicjowanie i organizowanie działalności własnej, publicznej i zleconej, a w szczególności:
- naukowej;
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- oświatowej;
- rekonstrukcyjnej;
- popularyzatorskiej;
- kulturalnej;
- turystycznej.
12. Stowarzyszenie:
12.1. prowadzi działalność wydawniczą, publicystyczną, szkoleniową, turystyczno-krajoznawczą,
organizuje wystawy i pokazy terenowe oraz imprezy popularyzujące historię wojskowości - w kraju i
zagranicą,
12.2. wyszukuje oraz prowadzi ewidencję i inwentaryzacje zabytkowych militariów, wyposażenia,
umundurowania, uzbrojenia, pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji,
12.3. zbiera i przechowuje materiały archiwalne i materiały naukowe dotyczące militariów oraz
historii Wojska,
12.4. kolekcjonuje oraz zajmuje się rekonstrukcją, odtwarzaniem, odbudową i renowacją
wyposażenia historycznego i uzbrojenia, umundurowania oraz pojazdów mechanicznych zgodnie z
obowiązującym prawem,
12.5. organizuje zawody oraz imprezy strzeleckie i rekreacyjne jak również bierze udział w zawodach i
imprezach organizowanych przez inne organizacje, zarówno w kraju jak i za granicą,
12.6. wspomaga służby, instytucje i organizacje społeczne zajmujące się ochroną zabytków,
12.7. działa na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do likwidacji,
kasacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków, przede wszystkim militarnych bądź substancji z
nimi związanych,
12.8. zakłada i prowadzi placówki muzealne zgodnie z obowiązującym prawem,
12.9. organizuje seminaria, konferencje, spotkania, warsztaty naukowe dotyczące wyposażenia,
umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych i konnych oraz
fortyfikacji Wojska Polskiego oraz armii innych państw ze szczególnym podkreśleniem Legionów
Polskich oraz wojska II Rzeczypospolitej,
12.10. współpracuje z administracją państwową, samorządową oraz placówkami muzealnymi,
fundacjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy.
12.11. udziela pomocy członkom Stowarzyszenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych,
sporządzaniu dokumentacji zabytkowych militariów, wyposażenia militarnego, umundurowania,
uzbrojenia, wojskowych pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji oraz organizowaniu i
prowadzeniu usług turystycznych w postaci oprowadzania wycieczek szkolnych i turystów po
zabytkach militarnych i miejscach historycznych.
13. Stowarzyszenie swój główny cel realizuje poprzez:
13.1. przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i logistyczne Kadrówki,
13.2. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez promocyjnych,
13.3. prowadzenie działalności filmowej, wydawniczej, i innych oraz rozpowszechnianie materiałów
związanych z Kadrówką, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
13.4. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
13.5. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach
związanych z realizacją Kadrówki,
13.6. pozyskiwanie funduszy na rzecz przeprowadzenia Kadrówki, w tym organizowanie zbiórek
publicznych,
13.7. organizowanie widowisk historycznych, gier terenowych i innych przedsięwzięć edukacyjnych,
13.8. inne działania realizujące cele statutowe.
14. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
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Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

15.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
15.1. zwyczajnych,
15.2. wspierających,
15.3. honorowych,
15.4. osoby do lat 16 mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych. Nie
mają jednak praw do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
16. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która:
16.1. trzykrotnie pokona pieszo trasę w dniach 6-12 sierpnia w ramach Kadrówki, w tym osoby, które
w danym roku otrzymają prawo noszenia Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem Kadrówki,
16.1. otrzyma prawo noszenia Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem Kadrówki wraz z przydzielonym
numerem,
16.2. pragnie wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną
deklarację o przystąpienie do Stowarzyszenia,
16.3. członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy, tak mający jak i niemający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
16.4.Komitet Założycielski Stowarzyszenia na swoim pierwszym zebraniu przygotuje i zweryfikuje
listę osób, które w minionych latach pokonywały trasę Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
i otrzymały już prawo noszenia Odznaki Uczestnika Marszu Szlakiem Kadrówki, które od chwili
rejestracji mogą zostać członkami Stowarzyszenia,
16.5. Komitet Założycielski Stowarzyszenia na swoim pierwszym zebraniu przygotuje i zweryfikuje
listę osób, które w minionych latach pokonywały jeden lub dwa razy trasę Marszu Szlakiem Pierwszej
Kompanii Kadrowej i dokona stosownej adnotacji w dokumentacji, aby osoby takie mogły otrzymać
prawo noszenia Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem Kadrówki i zostać członkami zwyczajnymi
Stowarzyszenia po przejściu brakującej do obowiązującej liczby Marszów.
17. Członek zwyczajny ma prawo:
17.1. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
17.2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
17.3. zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych
Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu,
17.4. korzystać z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem,
17.5. korzystać z pomocy prawnej jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
17.6. korzystać z urządzeń technicznych jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
17.7. ogłaszać drukiem wyniki swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia,
17.8. do eksponowania własnych archiwaliów, wyposażenia wojskowego, historycznego,
zabytkowego i fortecznego oraz eksponaty w placówkach muzealnych Stowarzyszenia zgodnie z
regulaminem tych placówek.
18. Członek zwyczajny zobowiązany jest:
18.1. realizować cele Stowarzyszenia,
18.2. stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
18.3. dbać o dobre imię i wspólne dobro Stowarzyszenia,
18.4. opłacać składki członkowskie, co daje mu prawo do udziału w Marszu Szlakiem Pierwszej
Kompanii Kadrowej bez wnoszenia dodatkowych opłat.
19. Członek wspierający:
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19.1. członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana celami
Stowarzyszenia i udzielająca mu wsparcia finansowego lub materialnego,
19.2. nabycie i utrata członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia,
19.3. członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia oraz zgłaszać
wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
19.4. członek wspierający ma obowiązek przestrzegać w określonym zakresie Statutu, regulaminów i
uchwał władz Stowarzyszenia.
20. Członek honorowy:
20.1. członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia i
popierająca jego działania, której Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek Zarządu nada tytuł
członka honorowego.
20.2. członek honorowy ma prawo:
a. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
b. posiadać legitymację członkowską i nosić odznakę organizacyjną;
c. zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem
oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu;
d. korzystać z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem;
e. korzystać z pomocy prawnej jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
f. korzystać z urządzeń technicznych, jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
g. ogłaszać drukiem swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia; eksponować własne archiwalia,
wyposażenie wojskowe, historyczne, zabytkowe i forteczne oraz eksponaty w placówkach
muzealnych Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem tych placówek.
h. brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym i zabierać na nim głos,
20.3. członkowie honorowi nie podlegają żadnym obowiązkom poza godnym reprezentowaniem
Stowarzyszenia,
20.4. członek honorowy może zostać pozbawiony tytułu przez Walne Zgromadzenie.
21. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia następuje na podstawie złożonej wypełnionej deklaracji
członkowskiej i uchwały Zarządu.
21.1. deklaracja członkowska powinna zawierać:
a. imię i nazwisko;
b. adres zamieszkania;
c. datę urodzenia;
d. oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia;
21.2. w przypadku nieletniego poniżej 16 lat pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych;
21.3.w przypadku kandydata na członka wspierającego zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz
Stowarzyszenia.
22. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
22.1. śmierci członka,
22.2. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
22.3. wykluczenia z powodu utraty praw publicznych i obywatelskich na podstawie prawomocnego
wyroku sądowego,
22.4. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
22.5. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem i Statutem; od
decyzji tej przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia,
22.6. trzyletniego zalegania w opłacaniu składek,
22.7. rozwiązania Stowarzyszenia,
22.8. prawomocnego wyroku sądowego w wyniku wejścia w konflikt z prawem członka
Stowarzyszenia.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
23.Władzami Stowarzyszenia są:
23.1. Walne Zgromadzenie Członków zwane też Walnym Zgromadzeniem,
23.2. Zarząd,
23.3. Komisja Rewizyjna,
23.4. Sąd Honorowy.
24. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Kapituła Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem Kadrówki,
której zasady działania są opisane w kolejnych artykułach.
25. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa rok. Wybór władz odbywa się w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
26. W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Honorowego
ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze
kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie
można powołać do składu organu nie więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest tajne lub jawne w
zależności od rodzaju spraw określonych w dalszych postanowieniach statutu.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
28. Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne i nadzwyczajne, jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
28.1. z głosem stanowiącym:
a. członkowie zwyczajni czyli osoby posiadające prawo noszenia Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem
Kadrówki, które są uczestnikami Marszu,
b. osoby uczestniczące po raz trzeci w Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, które w danym
roku otrzymają prawo noszenia Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem Kadrówki,
c. członkowie zwyczajni, czyli osoby posiadające prawo noszenia Odznaki Uczestnik Marszu Kadrówki,
które są uczestnikami towarzyszącymi Marszu, ale pod warunkiem:
-pokonania co najmniej jednego odcinka trasy przed terminem Walnego Zgromadzenia,
-jeżeli członek zwyczajny będący uczestnikiem towarzyszącym Marszu nie uczestniczył w Marszu w
pełny sposób lub jako uczestnik towarzyszący w ciągu trzech poprzednich lat, to aby uzyskać prawo
głosu musi przejść całą trasę Marszu,
28.2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
29. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:
29.1. zwołuje je raz na rok Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad wraz z proponowanym
porządkiem obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed
terminem zebrania,
29.2 Walne Zgromadzenie Członków odbywa się podczas Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii
Kadrowej,
29.3 Jeżeli na zwołanym Walnym Zgromadzeniu nie ma obecnych, co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania, to Zarząd wyznacza w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, drugi
termin Walnego Zgromadzenia,
29.4. Walne Zgromadzenie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych na nim
członków Stowarzyszenia.

6|Strona

30. Uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne, jeżeli są podejmowane:
30.1. w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania,
30.2. w drugim terminie, przy czym nie jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
31. W czasie Walnego Zgromadzenia głosowania odbywają się w sposób tajny (dotyczy wyboru
władz), zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos
przewodniczącego zebrania.
32. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie, w terminie 1 miesiąca
od daty złożenia wniosku lub żądania i obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało
zwołane. Jest zwoływane przez Zarząd:
32.1. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
32.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
32.3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
33.1. określenie głównych kierunków i ramowego planu działania Stowarzyszenia,
33.2. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie,
33.3. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego,
33.4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
33.5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego,
33.6. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
33.7. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
33.8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
33.9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
33.10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Honorowego,
33.11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
33.12. nadawanie tytułu: Honorowy Komendant Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej,
33.13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
34.Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami
Członków. Powołany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
35. Zarząd:
35.1 składa się z Prezesa który jest jednocześnie Komendantem Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii
Kadrowej
35.2 składa się od dwóch do pięciu członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.
35.3 skład zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze,
35.4 członkowie Stowarzyszenia wybrani do władz pełnią swoją funkcję na zasadzie pracy społecznej,
35.5 pracami Zarządu kieruje Prezes.
36. Posiedzenia Zarządu
36.1. zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
36.2. do podjęcia uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym
Prezesa,
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36.3. uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości
głosów, decyduje głos Prezesa.
37. Do kompetencji Zarządu należy:
37.1. realizacja celów Stowarzyszenia,
37.2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
37.3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
37.4. sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności,
37.5. dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w miarę uprawnień przyznanych przez Walne
Zgromadzenie Członków,
37.6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
37.7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
37.8. przyjmowanie oraz skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
37.9. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
37.10. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
37.11. powoływanie i odwoływanie Komendy Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej jako
organu pomocniczego powołanego do sprawnego przeprowadzenia Marszu,
37.12. uchwalenie dokumentów niezbędnych do prowadzenia prawidłowej ochrony danych oraz
wybór Inspektora Danych Osobowych.
37.13. uchwalanie regulaminów niezbędnych do prawidłowego działania Stowarzyszenia oraz
przebiegu Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
38. Do ważności oświadczeń woli pism i dokumentów w przedmiocie działalności gospodarczej oraz
praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest jedynie podpis Prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA
39. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
40. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
41. Do zadań komisji należy:
41.1. sprawowanie stałej kontroli działalności Stowarzyszenia pod względem celowości,
prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, zasadami i postanowieniami niniejszego Statutu
oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
41.2. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
41.3. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz wniosku
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
41.4.co najmniej raz w roku przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia.
42.Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność, co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, w
tym Przewodniczącego.
43. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości
głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

SĄD KOLEŻEŃSKI
44. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
45. Do zakresu działania sędziów Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów
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członków Stowarzyszenia i władz, dotyczących nie przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał
władz, zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
46. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzania następujących kar:
46.1. upomnienia,
46.2. nagany,
46.3. zawieszenia w prawach członkowskich od trzech miesięcy do dwóch lat,
46.4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
46.5 usunięcia ze składu Kapituły Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej,
46.6. odebrania prawa posiadania Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
47. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie czternastu dni od dnia
doręczenia orzeczenia (liczy się także data odmowy odebrania listu poleconego).
48. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w pierwszej instancji rozpatruje Walne Zebranie
Członków, którego orzeczenie jest ostateczne. Walne Zebranie wydaje orzeczenie w wyniku jawnego
głosowania. Członek Stowarzyszenia do momentu orzeczenia Walnego Zebrania jest zawieszony w
swoich prawach.
49. Orzeczenie sądu koleżeńskiego, w składzie trzyosobowym, zapada po niejawnej naradzie sędziów.
Wyrok zapada większością głosów.
51. Sędzia, który przy głosowaniu nie zgodzi się z większością, może przy podpisaniu sentencji zgłosić
zdanie odrębne i zobowiązany jest uzasadnić je na piśmie.
52. Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbywa się rozprawa
poprzedzająca bezpośrednie wydanie orzeczenia.

KAPITUŁA ODZNAKI UCZESTNIK MARSZU SZLAKIEM KADRÓWKI
53. Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia powołuje Kapitułę Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem
Kadrówki zwaną dalej Kapitułą Odznaki która jest ciałem doradczym.
54. Kapituła:
54.1. liczy minimum 5, a maksimum 15 członków którzy są wybierani spośród Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia,
54.2. aby zasiadać w Kapitule Odznaki powołany musi wyrazić pisemną zgodę i złożyć deklaracje
przystąpienia do Stowarzyszenia,
54.3. składa się z Kanclerza i Wicekanclerza, który pełni funkcję sekretarza,
54.4. Kanclerza i Wicekanclerza członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na pierwszym
posiedzeniu w głosowaniu jawnym,
54.5. wszystkie głosowania są w Kapitule tajne (poza wyborami Kanclerza i Wicekanclerza) i zapadają
zwykłą większością głosów,
54.6. w przypadku równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Kanclerza.
55. Do zadań Kapituły należy:
55.1. nadzór nad przyznawaniem prawa noszenia Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem Kadrówki dla
osób które pokonały trasę Marszu w trzech kolejnych latach,
55.2. nadzór nad przyznawaniem Medali za dziesięciokrotne pokonanie trasy Marszu,
55.3. nadzór nad przyznawaniem pamiątkowych szabli, które otrzymują osoby za pokonanie trasy 25
razy,
55.4 nadzór nad przyznawaniem statuetki „SKRZYDŁA NIEPODLEGŁOŚCI”, którą nagradzane są osoby,
instytucje, urzędy i inne które promują Czyn 6 Sierpnia 1914 roku,
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55.5 szczegółowe zasady przyznawania odznak, medali, szabli, statuetek i innych określone są w
regulaminach zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
56. Członkiem Kapituły w kolejnych latach mogą zostać:
56.1. Komendanci Marszu jeżeli swoją funkcję sprawowali co najmniej trzy razy i uzyskają poparcie
minimum połowy aktualnego składu Kapituły,
56.2. osoby które pokonały trasę marszu minimum 25 razy i uzyskają poparcie minimum połowy
aktualnego składu Kapituły.
57. Członkostwo w Kapitule ustaje:
57.1. z chwilą śmierci członka Kapituły,
57.2. z chwilą złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,
57.3 z chwilą wydania prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego orzekającego taką właśnie karę,
57.4. z chwilą skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu trzykrotnego braku udziału w
Kadrówce.
58. Zasady funkcjonowania Kapituły określone są przez regulamin przyjęty przez Zarząd
Stowarzyszenia.

Rozdział V
Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
59. Stowarzyszenie organizuje Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej jako pamięć o
historycznych wydarzeniach jakie rozegrały się w sierpniu 1914 roku na rozkaz Komendanta Józefa
Piłsudskiego, który w dalszej części zwany jest: Marsz lub Kadrówka.
60. Marsz posiada własną numerację, której zasady opisane są w Regulaminie Kadrówki przyjętym
przez Zarząd Stowarzyszenia.
61. Komendantem Marszu jest Prezes Stowarzyszenia.
62. Do sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia Marszu Zarząd Stowarzyszenia powołuje
Komendę Marszu pracami której kieruje Komendant Marszu.
63. Terminarz:
63.1. Marsz odbywa się w dniach 6 -12 sierpnia na historycznej trasie z Krakowa do Kielc,
63.2 wymarsz z Krakowa poprzedzony jest zgrupowaniem uczestników i uroczystościami których
harmonogram ustalany jest na każdy rok,
63.3 podczas uroczystości poprzedzających wymarsz Kadrówki uczestnicy Marszu podlegają
Komendzie Marszu i obowiązuje ich Regulamin Kadrówki.
64. Zasady organizacji Marszu określa Regulamin Kadrówki zatwierdzony przez Zarząd
Stowarzyszenia.
65. Osoby, które w trzech kolejnych latach, pokonały trasę Marszu, otrzymują prawo noszenia
Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem Kadrówki oraz odpowiednią legitymację. Nadzór nad ich
wydawaniem sprawuje Kapituła Odznaki.
66. Odpłatność:
66.1. Zarząd Stowarzyszenia ustala w każdym roku koszt uczestnictwa w Marszu
66.2. członkowie Stowarzyszenia wnoszą przed każdym Marszem opłatę za uczestnictwo, która jest
jednocześnie roczną składką członkowską,
66.3. w Marszu mogą brać udział osoby nie będące członkami Stowarzyszenia, które dokonują opłaty
za udział w nim w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
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67. Jeżeli osoba posiadająca Odznakę Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki pokona pieszo tylko
część trasy to zostaje wpisana na listę uczestników, ale jako uczestnik towarzyszący.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

68.Majątek Stowarzyszenia powstaje:
68.1.ze składek członkowskich,
68.2. z darowizn, spadków, zapisów,
68.3. z dochodów z własnej działalności statutowej,
68.4. z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia,
68.5. z dotacji państwowych, samorządowych i innych oraz ofiarności ze zbiórek publicznych,
68.6. z innych wpływów.
69.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
70.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Prezes.
71.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
72.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
73.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
74.Walne Zgromadzenie Członków może powołać Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi
likwidację Stowarzyszenia.
75.Zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i aktami prawnymi w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych administratorem danych wszystkich członków Stowarzyszenia oraz Marszu jest
Stowarzyszenie Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, które gromadzi dane niezbędne do
prowadzenia działań statutowych.
76.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
77.Interpretacja zapisów powyższego statutu należy wyłącznie do Walnego Zebrania.
78.Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.

