Statut Kongresu Polaków w Republice Czeskiej
uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne dnia 3 października 2020

Preambuła
Społeczność polska w RC, będąca integralną częścią składową społeczeństwa obywatelskiego na terytorium
Republiki Czeskiej, opowiada się za budowaniem życia publicznego w państwie na zasadach demokracji,
państwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości i humanizmu, których przejawem jest również
dotrzymywanie praw mniejszości narodowych.

1. NAZWA, SIEDZIBA, PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA
1.1.

Nazwa stowarzyszenia brzmi: Kongres Poláků v České republice, z. s. (dalej tylko: Kongres
Polaków).

1.2.

Kongres Polaków jest stowarzyszeniem zgodnie z postanowieniami § 214 i następnych ustawy
nr 89/2012 Dz. U., Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej (dalej tylko: Kodeks cywilny).

1.3. Siedzibą Kongresu Polaków jest Czeski Cieszyn.
1.4. Kongres Polaków jest samodzielnym podmiotem prawnym.
1.5. Kongres Polaków jest, zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego i powiązanych z nim
przepisów prawa, osobą prawną pożytku publicznego, której posłannictwem jest działać zgodnie
z intencjami założycieli oraz przepisami prawa na rzecz osiągnięcia dobra ogólnego. Kongres
Polaków może zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa uzyskać status stowarzyszenia pożytku
publicznego po spełnieniu warunków zakładanych w tychże szczególnych przepisach.

2. POSŁANNICTWO ORAZ ZADANIA – CEL KONGRESU POLAKÓW
2.1. Celem Kongresu Polaków jest koordynacja działań zmierzających do realizacji wspólnych celów
i interesów oraz jednoczenie społeczności polskiej żyjącej na terytorium RC (polskiej mniejszości
narodowej), ochrona jej praw i interesów, organizowanie jej życia obywatelskiego i społecznego,
rozwijanie, przy współpracy z organami samorządowymi i państwowymi, działalności
ukierunkowanej na dotrzymywanie przepisów prawa dotyczących praw polskiej mniejszości
narodowej w RC oraz zgodności tychże przepisów z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.
2.2. Kongres Polaków działa na rzecz interesów społeczności polskiej żyjącej na terenie RC, przede
wszystkim wobec organów administracji państwowej i organów samorządowych wszystkich szczebli
oraz reprezentacji politycznych. Kongres Polaków działa na rzecz łączności między Republiką Czeską
i Rzeczpospolitą Polską z celem zbliżania interesów tychże państw.
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2.3. Kongres Polaków reprezentuje interesy społeczności polskiej w RC (polskiej mniejszości narodowej)
i broni ich na poziomie ogólnokrajowym oraz na poziomie poszczególnych terytorialnych jednostek
samorządowych zamieszkałych przez członków polskiej mniejszości narodowej. Kongres Polaków
broni interesów polskiej mniejszości narodowej zamieszkałej na terytorium RC przede wszystkim
w zakresie prawa do edukacji w języku polskim, prawa do informacji, działalności środków
masowego przekazu i wydawania publikacji w języku polskim, prawa do używania języka polskiego
w życiu publicznym oraz prawa do wielojęzycznych nazw i oznaczeń.
2.4. Kongres Polaków dąży do umacniania i pogłębiania wzajemnych stosunków z Macierzą oraz do
zachowania i wszechstronnego rozwijania dziedzictwa kulturowego społeczności polskiej w Republice
Czeskiej. Czyni tak oprócz innego poprzez propagację polskiego języka i kultury.
2.5. Kongres Polaków realizuje swe cele między innymi przez organizowanie przedsięwzięć
artystycznych, kulturalnych, sportowych i towarzyskich, działalność wydawniczą, archiwizacyjną,
wystawienniczą, edukacyjną i szkoleniową, z organizowaniem wycieczek, pobytów, obozów
szkoleniowych i zgrupowań, czy wymian uczniowskich i studenckich włącznie.
2.6. Kongres Polaków wspiera działania, których celem jest umacnianie współpracy transgranicznej.
Kongres Polaków rozwija i umacnia współpracę z rodakami na świecie.
2.7. Kongres Polaków może oprócz opisanej powyżej działalności głównej wykonywać również
działalność polegającą na prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach obowiązujących
przepisów prawa oraz uprawnień uzyskanych zgodnie z tymi przepisami. Dochody z takiej pobocznej
działalności gospodarczej zostaną wykorzystane do wspierania działalności głównej lub do potrzeb
gospodarnego wykorzystywania majątku Kongresu Polaków.

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
3.1. Członkostwo w Kongresie Polaków
3.1.1. Kongres Polaków zrzesza osoby fizyczne, które biorą udział w działalności struktur terenowych
Kongresu Polaków. Członkostwo osoby fizycznej powstaje za jej zgodą na podstawie udziału
w Sejmiku Gminnym Kongresu Polaków. Członkostwo osoby fizycznej może powstać również na
podstawie zgłoszenia osoby fizycznej, której przyjęciu decyduje Rada Kongresu Polaków lub jej
upoważniony członek.
3.1.2. Kongres Polaków zrzesza na równych prawach, na podstawie akceptacji przez Radę
Przedstawicieli ich pisemnego zgłoszenia, osoby prawne, które rozwijają na terenie RC działalność
zgodną z posłannictwem i celami Kongresu Polaków. Zrzeszanie się w ramach Kongresu Polaków
nie narusza suwerennych praw ani osobowości prawnej poszczególnych zrzeszonych osób
prawnych.
3.1.3. Członkostwo w Kongresie Polaków nie wiąże się z obowiązkiem płacenia składek członkowskich.
Obowiązkiem członków jest dotrzymywanie statutu Kongresu Polaków. Członkowie Kongresu
Polaków mają przede wszystkim prawo do udziału w działalności organów Kongresu Polaków
w sposób określony przez statut.
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3.2. Organy terenowe Kongresu Polaków
3.2.1.

Sejmik Gminny

3.2.1.1. Sejmik Gminny jest dobrowolnym zgromadzeniem osób deklarujących polską narodowość,
które są na stałe zamieszkałe na terenie danej gminy lub danego regionu.
3.2.1.2. Do zadań Sejmiku Gminnego należy, oprócz innego, przedstawianie wniosków pod obrady
Zgromadzenia Ogólnego, Rady Przedstawicieli oraz dalszych organów Kongresu Polaków,
a pod koniec kadencji wyborczej wybory delegatów Zgromadzenia Ogólnego.
3.2.1.3. Delegaci Zgromadzenia Ogólnego, pełnomocnik oraz jego zastępca wybierani są
w bezpośrednich równych wyborach. Aktywne i pasywne prawo wyborcze, jak również prawo
do głosowania, posiadają osoby w wieku powyżej lat 18, ze stałym miejscem zamieszkania na
terenie danej gminy lub danego regionu, które wyraziły zgodę na swe członkostwo w Kongresie
Polaków i stały się jego członkami. O sposobie głosowania decyduje Sejmik Gminny. Sejmik
Gminny może również powołać grupę roboczą w celu realizacji konkretnych zadań dla dobra
miejscowej społeczności.
3.2.1.4. Decyzje i uchwały Sejmiku Gminnego zostają przyjęte, jeśli za ich przyjęciem głosuje
większość obecnych osób uprawnionych do głosowania.

3.2.2.

Pełnomocnik

3.2.2.1. Pełnomocnik oraz jego zastępca wybierani są na Sejmiku Gminnym z obecnych osób
uprawnionych do głosowania.
3.2.2.2. Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania polskiej społeczności danej gminy wobec
organów samorządowych oraz administracji państwowej.
3.2.2.3. Rada Kongresu Polaków deleguje pełnomocnika do gminnej Komisji ds. mniejszości
narodowych, jeśli taka komisja została w gminie powołana, a pełnomocnik zgadza się z takim
delegowaniem.

3.3. Organy centralne Kongresu Polaków
3.3.1. Postanowienia ogólne
3.3.1.1. Organami centralnymi Kongresu Polaków są:
-
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Zgromadzenie Ogólne
Rada Przedstawicieli
Rada Kongresu Polaków
Rada Nadzorcza

3.3.1.2. Zgromadzenie Ogólne jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli obecna jest co najmniej
½ delegatów uprawnionych do głosowania.
3.3.1.3. Decyzje i uchwały Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady Przedstawicieli przyjmowane są, jeśli
za ich przyjęciem głosowała większość obecnych uprawnionych do głosowania.
3.3.1.4. Rada Kongresu Polaków oraz Rada Nadzorcza podejmują decyzje i przyjmują uchwały
większością głosów ich pełnego składu.
3.3.1.5. Rada Kongresu Polaków oraz Rada Nadzorcza mogą podejmować i przyjmować uchwały
również w formie korespondencyjnej.

3.3.2.

Zgromadzenie Ogólne

3.3.2.1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Kongresu Polaków.
3.3.2.2. Zgromadzenie Ogólne tworzą delegaci Sejmików Gminnych oraz delegaci stowarzyszeń
zrzeszonych w Kongresie Polaków wybrani na podstawie ordynacji wyborczej przyjętej przez
Radę Przedstawicieli. Mandat delegata przysługuje również wszystkim członkom Rady
Kongresu Polaków oraz wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Liczba delegatów
wybieranych na Sejmikach Gminnych musi zostać określona przez ordynację wyborczą tak,
by uwzględniała liczbę osób, które w danej gminie zadeklarowały polską narodowość podczas
ostatniego spisu ludności, przy respektowaniu zasady proporcjonalności. Wszyscy delegaci
posiadają aktywne i pasywne prawo wyborcze”.
3.3.2.3. Zgromadzenie Ogólne odbywa się najpóźniej do jednego miesiąca po upłynięciu czteroletniej
kadencji wyborczej Rady Kongresu Polaków. Zgromadzenie Ogólne zwołuje Rada Kongresu
Polaków. Materiały pod obrady Zgromadzenia Ogólnego otrzymują delegaci najpóźniej 14 dni
przed jego odbyciem.
3.3.2.4. Zgromadzenie Ogólne omawia wnioski delegatów i podejmuje decyzje o wszystkich
podstawowych sprawach osób żyjących w RC i deklarujących narodowość polską.
3.3.2.5. Zgromadzenie Ogólne przede wszystkim:
3.3.2.5.1. określa podstawowe cele i zasady działalności Kongresu Polaków,
3.3.2.5.2. przyjmuje lub odrzuca sprawozdanie z działalności organów centralnych Kongresu
Polaków za ubiegłą kadencją wyborczą i udziela Radzie Kongresu Polaków
absolutorium,
3.3.2.5.3. wybiera spośród delegatów dziewięciu członków Rady Kongresu Polaków oraz pięciu
członków Rady Nadzorczej, określa na podstawie liczby uzyskanych głosów kolejność
członków rezerwowych,
3.3.2.5.4. uchwala i zmienia statut Kongresu Polaków,
3.3.2.5.5. uchwala zasady gospodarowania Rady Kongresu Polaków,
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3.3.2.5.6. decyduje o odwołaniu od decyzji Rady Przedstawicieli.
3.3.2.6.

3.3.3.
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Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne musi zostać zwołane przez Radę Kongresu Polaków w
terminie do dwu miesięcy od doręczenia wniosku 2/3 członków Rady Przedstawicieli lub
jednomyślnego wniosku wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Rada Przedstawicieli

3.3.3.1.

Radę Przedstawicieli tworzą reprezentanci organizacji członkowskich Kongresu Polaków
oraz wszyscy pełnomocnicy, a w przypadku nieobecności pełnomocników ich zastępcy.

3.3.3.2.

Każda organizacja członkowska nominuje do Rady Przedstawicieli jednego reprezentanta.

3.3.3.3.

Rada Przedstawicieli, oprócz innych uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego
statutu, decyduje o:

3.3.3.3.1.
3.3.3.3.2.
3.3.3.3.3.
3.3.3.3.4.
3.3.3.3.5.

sposobach realizacji uchwały Zgromadzenia Ogólnego,
kierunkach działalności Rady Kongresu Polaków,
przyjęciu ordynacji wyborczej delegatów na Zgromadzenie Ogólne,
przyjęciu lub odrzuceniu członkostwa osoby prawnej w Kongresie Polaków,
przyjęciu sprawozdania z gospodarowania Kongresu Polaków oraz o przyjęciu
wyniku gospodarowania Kongresu Polaków zgodnie z uchwalonym budżetem,

3.3.3.3.6.

a oprócz tego Rada Przedstawicieli przyjmuje w uchwale do wiadomości wynik
gospodarczy podmiotów gospodarczych z udziałem majątkowym Kongresu
Polaków, ewentualnie zgłasza wobec danego wyniku gospodarczego swoje
zastrzeżenia lub uwagi.

3.3.3.4.

Uchwały Rady Przedstawicieli są dla Radu Kongresu Polaków wiążące.

3.3.3.5.

Rada Przedstawicieli tworzy platformę wzajemnej współpracy poszczególnych organizacji
członkowskich oraz Sejmików Gminnych.

3.3.3.6.

Rada Przedstawicieli na swoim pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez prezesa Kongresu
Polaków w terminie do 1 miesiąca po Zgromadzeniu Ogólnym, wybierze z grona swych
członków prezesa Rady Przedstawicieli, wiceprezesa Rady Przedstawicieli, ewentualnie inne
organy według własnego uznania.

3.3.3.7.

Prezes lub wiceprezes Rady Przedstawicieli kieruje działalnością Rady Przedstawicieli, w
szczególności zwołuje posiedzenia Rady Przedstawicieli według potrzeb – z reguły
kwartalnie, przygotowuje materiały pod obrady, przedstawia wnioski uchwał, konsultuje z
Radą Kongresu Polaków sprawy bieżące.

3.3.3.8.

Prezes i wiceprezes Rady Przedstawicieli uprawnieni są do udziału z głosem doradczym we
wszystkich posiedzeniach Rady Kongresu Polaków.

3.3.3.9.

Rada Przedstawicieli uchwala Regulamin wewnętrzny Kongresu Polaków. Dla uchwalenia
Regulaminu wewnętrznego Kongresu Polaków niezbędna jest obecność minimalnie ¼
wszystkich członków Rady Przedstawicieli.

3.3.3.10. Rada Przedstawicieli jest uprawniona wykluczyć zrzeszoną osobę prawną, jeśli ta już nie
prowadzi aktywnej własnej działalności. Osoba prawna nie prowadzi aktywnej własnej
działalności, zwłaszcza, jeśli nie zwołuje regularnych zebrań organów zgodnie ze statutem
tej osoby prawnej, ma długoterminowo wakat w funkcji organu statutowego lub jest przez
okres dłuższy niż jeden rok bez kontaktu.

3.3.4. Rada Kongresu Polaków
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3.3.4.1.

Rada Kongresu Polaków, jako organ wykonawczy Kongresu Polaków, rozwija działalność
ukierunkowaną na osiąganie celów Kongresu Polaków i realizację jego zadań statutowych.
Rada Kongresu Polaków decyduje o wszystkich sprawach, które nie są powierzone innym
organom. Do kompetencji Rady Kongresu Polaków należy kierownictwo organizacyjne
działalności Kongresu Polaków.

3.3.4.2.

Rada Kongresu Polaków przygotowuje i uchwala budżet Kongresu Polaków oraz jego
ewentualne zmiany w przeciągu okresu budżetowego.

3.3.4.3.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Kongresu Polaków odbędzie się bezpośrednio na
Zgromadzeniu Ogólnym. Pierwsze posiedzenie zwołuje i kieruje nim najstarszy członek
Rady Kongresu Polaków. Kolejne posiedzenia Rady Kongresu Polaków zwoływane są przez
prezesa lub wiceprezesa Kongresu Polaków minimalnie sześć razy w roku.

3.3.4.4.

Rada Kongresu Polaków z grona swych członków wybiera i odwołuje prezesa, pierwszego
oraz drugiego wiceprezesa Kongresu Polaków. Prezes Kongresu Polaków oraz
wiceprezesowie są ze swojej działalności odpowiedzialni wobec Rady Kongresu Polaków,
którą regularnie informują o działalności Kongresu Polaków i omawiają z nią decyzje
o zasadniczym znaczeniu.

3.3.4.5.

Organem statutowym Kongresu Polaków jest prezes Kongresu Polaków oraz pierwszy
wiceprezes Kongresu Polaków. Każdy z nich reprezentuje Kongres Polaków samodzielnie
i w pełnym zakresie.

3.3.4.6.

Postępowanie prawne podejmowane przez organ statutowy nie może być w sprzeczności
z obowiązującymi uchwałami centralnych organów Kongresu Polaków.

3.3.4.7.

Prezes Rady Kongresu Polaków kieruje działalnością Kancelarii Kongresu Polaków
i regularnie informuje o jej działalności Radę Kongresu Polaków.

3.3.4.8.

Kadencja Rady Kongresu Polaków trwa cztery lata. Jeżeli z obiektywnych powodów w
szczególności wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (sytuacja epidemiologiczna, stan
wyjątkowy, stan nadzwyczajny itp.) nie jest możliwe zwołanie Zgromadzenia Ogólnego w
terminie określonym w postanowieniu 3.3.2.3., kadencja Rady Kongresu Polaków ulega
przedłużeniu do czasu wybrania nowej Rady Kongresu Polaków na Zgromadzeniu Ogólnym,
które odbędzie się bezzwłocznie po ustąpieniu tych wyjątkowych okoliczności.

3.3.5.
3.3.5.1.

3.3.5.2.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza wybrana na Zgromadzeniu Ogólnym jest organem kontrolnym Kongresu
Polaków i jest odpowiedzialna wyłącznie wobec Zgromadzenia Ogólnego. Rada Nadzorcza
wykonuje działalność komisji kontrolnej zgodnie z postanowieniami § 262 i następnych
kodeksu cywilnego, a równocześnie posiada kompetencje sądu polubownego w znaczeniu
postanowień § 265 i następnych kodeksu cywilnego. Do kompetencji Rady Nadzorczej
należy, oprócz innego, kontrola statutowej, ekonomicznej oraz finansowej działalności
Kongresu Polaków.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej odbywa się bezpośrednio na
Zgromadzeniu Ogólnym. Rada Nadzorcza musi na nim wybrać z grona swych członków
prezesa, który będzie kierował jej działalnością.

3.3.5.3.

Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Rady Kongresu Polaków, Rady
Przedstawicieli lub pracownik Kongresu Polaków.

3.3.5.4.

Rada Przedstawicieli oraz Rada Kongresu Polaków mają obowiązek na żądanie Rady
Nadzorczej przedstawić wszelkie materiały i przekazać informacje dotyczące działalności
Kongresu Polaków oraz podmiotów gospodarczych z udziałem majątkowym Kongresu
Polaków.

3.3.5.5.

Prezes Rady Nadzorczej uprawniony jest do uczestniczenia z głosem doradczym we
wszystkich posiedzeniach Rady Kongresu Polaków oraz Rady Przedstawicieli, jak również
w posiedzeniach walnych zgromadzeń podmiotów gospodarczych, w których ma Kongres
Polaków większościowe udziały lub jest w nich jedynym wspólnikiem.

3.3.5.6.

Rada Nadzorcza w swej działalności kieruje się przyjętym regulaminem wewnętrznym Rady
Nadzorczej oraz planem działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przedstawia
sprawozdanie ze swej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym.

4. ZASADY ZARZĄDZANIA
4.1. Rada Kongresu Polaków organizuje w ramach swych uprawnień działalność gospodarczą dla
potrzeb Kongresu Polaków.
4.2. Prezes Rady Kongresu Polaków reprezentuje Kongres Polaków na walnych zgromadzeniach
podmiotów gospodarczych z majątkowym udziałem Kongresu Polaków, ewentualnie wykonuje
uprawnienia jedynego wspólnika, zgodnie z obowiązującymi decyzjami organów centralnych
Kongresu Polaków. Prezes Rady Kongresu Polaków ma obowiązek regularnie informować Radę
Kongresu Polaków oraz Radę Przedstawicieli o sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych
z udziałem majątkowym Kongresu Polaków, kierując się przy tym konkretnymi wymaganiami
Rady Kongresu Polaków oraz Rady Przedstawicieli.
4.3. Kongres Polaków samodzielnie rozporządza ze swym majątkiem oraz środkami finansowymi.
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4.4. Kongres Polaków używa wszystkich środków finansowych na zapewnienie swojej zasadniczej
działalności pożytku publicznego; źródłem jego dochodów są przede wszystkim dochody
z pobocznej działalności gospodarczej, dary, dotacje oraz spadki.
4.5. W przypadku decyzji Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków o rozwiązaniu Kongres Polaków,
Zgromadzenie Ogólne podejmie decyzję o sposobie likwidacji majątku; w tym celu powoła
likwidatora.
4.6. Likwidator ma obowiązek zaoferować kwotę likwidacyjną na podstawie uchwały Zgromadzenia
Ogólnego Kongresu Polaków podmiotowi prawa, który ma podobne cele.
4.7. W przypadku likwidacji Kongresu Polaków jego członkowie nie są uprawnieni do uzyskania
udziału w kwocie likwidacyjnej.
4.8. Kongres Polaków prowadzi ewidencję swojej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa; rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4.9. Każdy, kto dysponuje majątkiem Kongresu Polaków, ma obowiązek postępować z należytą
starannością.
4.10. Kongres Polaków prowadzi dodatkową działalność gospodarczą z następującym przedmiotem tej
działalności: Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1 do 3 ustawy o drobnej
działalności gospodarczej.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Do rozwiązania Kongresu Polaków może dojść wyłącznie na podstawie uchwały 2/3 wszystkich
delegatów Zgromadzenia Ogólnego. Uchwała taka musi zawierać decyzję o likwidacji majątku
Kongresu Polaków oraz podmiotów prawnych powołanych przez Radę Kongresu Polaków.
5.2. Regulamin wewnętrzny Kongresu Polaków określa zasady dotyczące sposobu i zakresu działalności
jednostek organizacyjnych, jak również organów Kongresu Polaków.
5.3. Do zmiany statutu uprawnione jest wyłącznie Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków.
5.4. Niniejszy statut nabiera mocy prawnej w chwili jego przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne.
Równocześnie w tej samej chwili przestaje obowiązywać dotychczasowy statut.
5.5. Niniejszy statut przechowywany jest w swym pełnym brzmieniu w siedzibie Kongresu Polaków.
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