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STATUT
Stowarzyszenia Bratniej Pomocy „ODD FELLOWS” w Rzeczypospolitej Polskiej

I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Stowarzyszenie Bratniej Pomocy „ODD FELLOWS” w Rzeczypospolitej Polskiej zwane
dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym zrzeszeniem działającym zgodnie z
porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 w związku
z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej.
Stowarzyszenie działa poza granicami Polski w ramach uprawnień statutowych.
4. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
5. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalności poprzez członków działających w
ramach
oddziałów, będących terenowymi jednostkami organizacyjnymi, zwanych
dalej „Lożami”, powoływanymi na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
6. Członkowie
rzeczywiści
Lóż mogą
uczestniczyć
także
w
strukturach
ponadregionalnych
Stowarzyszenia,
będących
terenowymi
jednostkami
organizacyjnymi zwanych „Obozami”, powoływanych na zasadach określonych w
niniejszym Statucie.
§ 3.
Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
zasadami.
§ 4.
1. Stowarzyszenie kontynuuje tradycje, działalność i obyczaje Stowarzyszenia „ODD
FELLOWS” działającego w przeszłości na obszarze obecnego Państwa Polskiego.
2. Wykonując zadania statutowe Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami
„Independent Order of Odd Fellows” (IOOF) w innych krajach, zrzeszonymi w
Europejskiej Wielkiej Loży „ODD FELLOWS”.
II. Zasady i cele.
§ 5.
1. Celem Stowarzyszenia jest:

realizowanie i inspirowanie działań charytatywnych na rzecz osób starszych,
ubogich i sierot oraz wszystkich innych znajdujących się w potrzebie,
b. uczestniczenie w realizacji programów i inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia i
opieki społecznej, oraz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
c. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
d. inspirowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
e. krzewienie wzorców etycznych opartych na przyjaźni, miłości i prawdzie,
f. tworzenie organizacyjnych i materialnych podstaw do kształtowania wśród
swych członków i w otoczeniu Stowarzyszenia wyznawanych wartości
etycznych.
2. Stowarzyszenie nie zajmuje się działalnością polityczną i religijną.
3. Stowarzyszenie prowadzi zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego w zakresie realizacji celów statutowych.
a.

§ 6.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez:
a. gromadzenie i wykorzystanie na cele charytatywne i pomocy społecznej środków
materialnych i finansowych otrzymywanych w kraju i z zagranicy,
b. propagowanie idei efektywności wspólnych działań na rzecz osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej,
c. wspieranie organizacyjne i finansowe ludzi znajdujących się z różnych przyczyn w
potrzebie, a także roztaczanie opieki nad chorymi i sierotami,
d. rozwijanie
różnorodnych
form
współpracy
i
wymiany
doświadczeń
z podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o zbieżnym profilu
działalności,
e. inicjowanie, popieranie i prowadzenie poradnictwa na rzecz osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej,
f. organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla placówek ochrony zdrowia i
opieki społecznej,
g. organizowanie spotkań, konferencji i sympozjów poświęconych nawiązywaniu
kontaktów i współpracy gospodarczej zarówno pomiędzy podmiotami krajowymi
jak i zagranicznymi,
h. organizowanie zgodnie z obowiązującym prawem publicznym zbiórek środków
pieniężnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez
kulturalnych, sportowych i dobroczynnych,
i. uświadamianie członkom Stowarzyszenia ich obowiązków etycznych wobec siebie
i społeczeństwa, poprzez między innymi dyskusje i prelekcje w siedzibie
Stowarzyszenia oraz ceremoniał organizacyjny.
2. Cele swe Stowarzyszenie osiąga także poprzez:
a.
b.

współdziałanie z władzami samorządowymi i administracją państwową oraz z
innymi instytucjami w sprawach dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia,
inicjowanie i organizowanie, po uprzednim spełnieniu warunków wymaganych
przepisami prawa, własnej działalności gospodarczej, z której dochody
przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia,

III. Władze naczelne Stowarzyszenia.
§ 7.
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a. Zgromadzenie Ogólne Członków Rzeczywistych Odd Fellows
b. Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej, jeżeli liczba członków rzeczywistych
przekroczy liczbę 150 osób
c. Zarząd Wielkiej Loży Polskiej
d. Komisja Rewizyjna Wielkiej Loży Polskiej
2. Kadencja władz naczelnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Kadencja reprezentantów
tworzących Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej trwa 4 lata.
3. Uchwały wybieralnych władz naczelnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że
dalsze postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
§ 8.
1. Najwyższą
władzą
Stowarzyszenia
jest
Zgromadzenie
Ogólne
Członków
Rzeczywistych Odd Fellows, zwane dalej Zgromadzeniem Ogólnym, które tworzą
wszyscy członkowie rzeczywiści posiadający bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Jeżeli liczba członków rzeczywistych przekroczy liczbę 150 Zgromadzenie Ogólne
zostaje zastąpione przez Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej, które tworzą
Reprezentanci wybierani przez członków rzeczywistych w poszczególnych Lożach oraz
Obozach. Na każdą rozpoczętą liczbę 25 (dwudziestu pięciu) członków każdej loży lub
obozu przysługuje prawo wyboru jednego Reprezentanta. Bierne prawo wyborcze do
Zgromadzenia Wielkiej Loży Polskiej posiadają członkowie rzeczywiści, którzy co
najmniej przez jedną kadencję pełnili funkcję Mistrza lub Podmistrza Loży bądź
Głównego Patriarchy lub Pierwszego Pilnującego Obozu, lub przez dwie kadencje
pełnili inne funkcje z wyboru w Zarządzie Loży lub Zarządzie Obozu.
3. Do podstawowych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej
Loży Polskiej) należy:
a. wybór
i odwołanie Wielkiego Mistrza oraz pozostałych członków Zarządu,
stanowiących łącznie Zarząd Wielkiej Loży Polskiej,
b. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej Wielkiej Loży Polskiej,
c. powoływanie i znoszenie oraz określenie ilości i zakresu działania innych Komisji
Wielkiej Loży Polskiej oraz wybór i odwołanie ich członków, będących organami
pomocniczymi i opiniotwórczymi.
d. określanie celów i planów działalności Stowarzyszenia,
e. dokonywanie corocznej oceny działalności Stowarzyszenia i jego władz naczelnych
oraz ocena działalności poszczególnych Lóż, Obozów i ich władz oraz udzielenia
absolutorium władzom naczelnym.
f.
zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności (merytorycznego) i rocznego
sprawozdania finansowego
4. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne (Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej) zwoływane
jest raz w roku kalendarzowym.

5. Porządek dzienny zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej Loży
Polskiej) oraz miejsce i data powinny zostać podane do wiadomości członków
Stowarzyszenia nie później niż miesiąc przed datą posiedzenia i nie mogą ulec zmianie.
Podanie do wiadomości polega na wywieszeniu stosownego zawiadomienia w siedzibie
Stowarzyszenia oraz w siedzibach poszczególnych Lóż oraz Obozów. Członkowie
rzeczywiści, a także Reprezentanci mogą być zawiadamiani na wskazany przez siebie
adres poczty elektronicznej, jeżeli wyrazili na to zgodę w formie pisemnej. Rejestr
adresów poczty elektronicznej prowadzi Zarząd Wielkiej Loży Polskiej.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne (Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej)
może
być zwołane:
a. na pisemny wniosek Wielkiego Mistrza .
b. na pisemny wniosek co najmniej 1 /4 członków Zgromadzenia Ogólnego
(Zgromadzenia Wielkiej Loży Polskiej),
c. wnioski wskazane w pkt. a. i b. muszą spełniać wymagania sformułowane w pkt.5.
zdanie pierwsze.
7. Do ważności uchwał Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej Loży Polskiej)
wymagana jest zwykła większość głosów, w I terminie przy obecności co najmniej 50%
uprawnionych
członków rzeczywistych
(reprezentantów). W II terminie wymóg
obecności co najmniej 50% uprawnionych członków rzeczywistych (reprezentantów)
nie obowiązuje, przy czym minimalna liczba obecnych wynosi 7 (siedem).
§ 9.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd Wielkiej Loży Polskiej składający się z 5
(pięciu) do 11 (jedenastu) Członków.
W skład Zarządu Wielkiej Loży Polskiej wchodzą obligatoryjnie :
- Wielki Mistrz
- Wice Wielki Mistrz
- Wielki Sekretarz
- Wielki Skarbnik
- Wielki Kwestor
oraz fakultatywnie od jednego do sześciu Członków Zarządu Wielkiej Loży Polskiej.
Wielkiego Mistrza oraz pozostałych członków Zarządu wybiera w oddzielnych i
tajnych głosowaniach Zgromadzenie Ogólne (Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej) ,
zwykłą większością głosów.
Wybory do Zarządu Wielkiej Loży Polskiej odbywają się na czteroletnią kadencję na
Zgromadzeniu Ogólnym (Zgromadzeniu Wielkiej Loży Polskiej). Funkcje w
Zarządzie Wielkiej Loży Polskiej pełnione są nieodpłatnie. Zgromadzenie Ogólne
(Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej) może podjąć decyzję w sprawie przyznania i
określenia wynagrodzenia, bądź zwrotu uzasadnionych kosztów, Wielkiego Mistrza i
1-2 innych Członków Zarządu Wielkiej Loży Polskiej.
Członkami Zarządu Wielkiej Loży Polskiej
nie mogą być osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
Do zadań Zarządu Wielkiej Loży Polskiej należy:
a. sprawowanie pieczy nad realizacją celów Stowarzyszenia,
b. sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia,

7.
8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

c. inicjowanie, organizowanie i kierowanie przedsięwzięciami służącymi realizacji
celów statutowych, o których mowa w § 5.
d. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej Loży
Polskiej,
e. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności (merytorycznego) i rocznego
sprawozdania finansowego oraz
przedkładanie
ich Zgromadzeniu Ogólnemu
(Zgromadzeniu Wielkiej Loży Polskiej) do zatwierdzenia.
f. usuwanie członków ze Stowarzyszenia.
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, za wyjątkiem zaciągania
zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Wielki Mistrz - samodzielnie.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
zgodne i jednoczesne działanie Wielkiego Mistrza bądź Wice Wielkiego Mistrza i
Wielkiego Skarbnika bądź Wielkiego Kwestora.
W przypadku uszczuplenia składu Zarządu Wielkiej Loży Polskiej, z jakiegokolwiek
powodu, zarządza się wybory uzupełniające w trybie przewidzianym w niniejszym
paragrafie. Kadencja tak wybranych członków Zarządu Wielkiej Loży Polskiej trwa
łącznie z kadencją pozostałych członków Zarządu Wielkiej Loży Polskiej.
§ 10.
Komisja Rewizyjna Wielkiej Loży
jest organem kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenia. Wybory
Komisji Rewizyjnej odbywają się na tym samym
Zgromadzeniu Ogólnym (Zgromadzeniu Wielkiej Loży Polskiej) na którym dokonuje
się wyboru Zarządu Wielkiej Loży Polskiej.
Komisja Rewizyjna Wielkiej Loży składa się z trzech członków rzeczywistych
wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne (Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej) w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Komisja Rewizyjna Wielkiej Loży
Polskiej na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym składzie wybiera spośród siebie
Przewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Wielkiej Loży Polskiej nie mogą być członkami
Zarządu Wielkiej Loży Polskiej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
Członkowie
Komisji Rewizyjnej Wielkiej Loży Polskiej nie mogą być skazani
wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
Komisja Rewizyjna Wielkiej Loży Polskiej jest powołana do przeprowadzania,
przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności organizacyjno – finansowej
Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
Komisja Rewizyjna Wielkiej Loży Polskiej ma prawo żądać wyjaśnień od władz
Stowarzyszenia oraz występować z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
Członkowie
Komisji Rewizyjnej Wielkiej Loży Polskiej pełnią swoje funkcje
nieodpłatnie.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Wielkiej Loży Polskiej mogą brać udział z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu Wielkiej Loży Polskiej .
Komisja Rewizyjna Wielkiej Loży Polskiej na użytek Zgromadzenia Ogólnego
(Zgromadzenia Wielkiej Loży Polskiej) sporządza pisemne roczne sprawozdanie z
przeprowadzonej kontroli oraz sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji.
Sprawozdanie to musi się kończyć wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie
absolutorium Wielkiemu Mistrzowi i pozostałym członkom Zarządu Wielkiej Loży
Polskiej.

10. Kadencja
Komisji Rewizyjnej Wielkiej Loży Polskiej pokrywa się z kadencją
Zarządu Wielkiej Loży Polskiej .
11. W przypadku uszczuplenia składu Komisji Rewizyjnej Wielkiej Loży Polskiej, z
jakiegokolwiek powodu, przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie
przewidzianym w niniejszym paragrafie. Kadencja tak wybranych członków Komisji
Rewizyjnej Wielkiej Loży Polskiej trwa łącznie z kadencją pozostałych członków
Komisji Rewizyjnej Wielkiej Loży Polskiej.
IV. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§ 11.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która ukończyła 21
(dwadzieścia jeden) lat i zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Statutu.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się ze względu na staż członkowski oraz
osiągnięcia w realizacji celów Stowarzyszenia, na dwie grupy:
a. członków wspierających,
b. członków rzeczywistych.
Członkiem wspierającym staje się osoba przyjęta do Stowarzyszenia, która
identyfikuje się z celami statutowymi Stowarzyszenia i świadczy na jego rzecz
systematyczną pomoc organizacyjną i materialną.
Członkiem rzeczywistym staje się członek wspierający po stwierdzeniu, przez
właściwą Lożę, że w sposób wybitny identyfikuje się z celami statutowymi
Stowarzyszenia oraz że wyróżnia się w pracy i świadczeniach na jego rzecz.
Każdy z nowo przyjmowanych członków deklaruje na wstępie w ramach której Loży
będzie prowadził działalność.
Zmiana przynależności z jednej Loży Stowarzyszenia do innej Loży Stowarzyszenia
wymaga zgłoszenia pisemnego wniosku przez zainteresowanego członka do Zarządu
Wielkiej Loży Polskiej. Zarząd Wielkiej Loży Polskiej może podjąć decyzję o
wyrażeniu zgody oraz przesyła wówczas stosowne pismo do władz właściwych Lóż
oraz na ręce zainteresowanego członka. Powyższa zgoda jest podstawą wykreślenia
członka z rejestru członków jednej Loży i wpisania go do rejestru członków drugiej
Loży.
Rejestry członków poszczególnych Lóż prowadzą Zarządy Lóż Stowarzyszenia, a
zbiorczy rejestr wszystkich członków prowadzi Zarząd Wielkiej Loży Polskiej.
§ 12.

1.

Nabycie praw członkowskich Stowarzyszenia następuje wyłącznie w drodze:
a. złożenia prośby do Zarządu Loży o przyjęcie do Stowarzyszenia oraz pisemnej
deklaracji przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. wniesienia tej prośby na Zebraniu Loży przez co najmniej jednego z członków
rzeczywistych Loży wraz z jego pisemnym poparciem,
c. uzyskanie na Zebraniu Loży w głosowaniu tajnym kwalifikowanej akceptacji (co
najmniej 4/5 ważnie oddanych głosów); przy czym głosowanie w tej sprawie zarządza
się nie wcześniej niż na pierwszym kolejnym zebraniu Loży po wniesieniu prośby,
ale nie później niż na trzecim kolejnym zebraniu Loży,
d. wpłacenia odpowiednich opłat organizacyjnych,
e. złożenia ślubowania w trakcie uroczystej ceremonii przyjęcia.

2. W czasie pomiędzy Zebraniami Loży, o których mowa w pkt. 1, działa pięcioosobowa
komisja weryfikacyjna, powołana przez Mistrza Loży. Jej zadaniem jest sprawdzenie
cech charakteru starającego się i jego przydatności dla Stowarzyszenia, oraz wydanie
ustnej opinii na Zebraniu Loży, na którym sprawa przyjęcia jest dyskutowana i
głosowana. Opinia komisji weryfikacyjnej musi być pozytywna.
3. W razie odrzucenia prośby o przyjęcie do Stowarzyszenia, kolejna prośba tej osoby
może być rozpatrywana nie wcześniej niż po upływie jednego roku.
4. Nadanie statusu członka rzeczywistego, następuje na wniosek Zarządu Loży, który jest
głosowany na Zebraniu Loży, w trybie głosowania opisanym w pkt.1c. W przypadku
negatywnej
uchwały
członkowi
wspierającemu
przysługuje
odwołanie
do
Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej Loży Polskiej). Uchwała tego organu
jest ostateczna. Ponowne rozpatrzenie wniosku jest możliwe po upływie jednego roku.
5. Uzyskanie członkostwa rzeczywistego następuje w zasadzie nie wcześniej niż po
upływie trzech lat. Skrócenie tego okresu wymaga imiennego rozpatrzenia i pozytywnej
uchwały Zarządu Wielkiej Loży Polskiej.
§ 13.
1. Utrata praw członkowskich Stowarzyszenia następuje wskutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, wolę którego złożono na piśmie i nie wycofano przed
kolejnym
zebraniem Loży, oraz po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia,
b. skreślenia ze Stowarzyszenia przez
Zebranie Loży, spowodowane niepłaceniem
składek członkowskich przez 6 miesięcy,
c. usunięcia ze Stowarzyszenia przez Zarząd Wielkiej Loży Polskiej, na wniosek Loży
macierzystej, w przypadku: uzyskania przez Stowarzyszenie wiarygodnej informacji
dyskwalifikującej moralnie jako członka Stowarzyszenia lub postępowania niezgodnego
z deklaracją, o której mowa w § 12 pkt.1a.
2. Członek Stowarzyszenia, który wystąpił zeń dobrowolnie, może ubiegać się o ponowne
przyjęcie w trybie opisanym w § 12 pkt.1a, nie wcześniej niż po upływie sześciu
miesięcy od daty wystąpienia ze Stowarzyszenia i pod rygorem opłacenia składki,
należnej za 12 miesięcy.
3. Członek Stowarzyszenia, który został zeń skreślony, może ubiegać się o ponowne
przyjęcie w trybie opisanym w § 12 pkt.1a, nie wcześniej jednak niż po upływie
jednego roku od daty skreślenia ze Stowarzyszenia oraz pod rygorem zadośćuczynienia
przepisanego odpowiednią uchwałą Zarządu Wielkiej Loży Polskiej.
§ 14.
1.

Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
a. zabierania głosu na zebraniach Stowarzyszenia w każdej sprawie,
b. brania udziału we wszystkich formach działalności podejmowanych przez
Stowarzyszenie,
c. korzystania z majątku Stowarzyszenia zgodnie z odpowiednim regulaminem,
d. otrzymywania zapomogi z funduszu Stowarzyszenia w przypadkach losowych, na
wniosek specjalnej komisji powołanej do rozpatrywania takich spraw,
e. pokrywania z funduszu Stowarzyszenia kosztów podróży, diet, kosztów
zakwaterowania oraz innych uznanych wydatków związanych z udziałem w

przedsięwzięciach Stowarzyszenia, zgodnie z decyzją Wielkiego Mistrza Wielkiej
Loży lub Mistrza Loży bądź Głównego Patriarchy Obozu,
f. otrzymania nieodpłatnie egzemplarza statutu Stowarzyszenia i innych druków
organizacyjnych oraz, zgodnie z regulaminem, odznak Stowarzyszenia,
g. korzystania z innych świadczeń organizowanych przez Stowarzyszenie,
h. czasowego zwolnienia z opłat na rzecz Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu
Loży, podjętej na wniosek odpowiedniej komisji, przy czym uchwała ta musi
określać okres swojego obowiązywania oraz rodzaj opłaty i wysokość ulgi.
2. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma ponadto prawo do wybierania i bycia
wybieranym na wszystkie funkcje w Loży oraz w Obozie. Wybór na Reprezentanta
wymaga, aby członek rzeczywisty wcześniej pełnił co najmniej przez jedną kadencję
funkcję Mistrza Loży lub Podmistrza Loży bądź Głównego Patriarchy Obozu lub
Pierwszego Pilnującego Obozu, lub pełnił inne funkcje z wyboru przez dwie kadencje
w Zarządzie Loży lub w Zarządzie Obozu, albo po jednej kadencji zarówno w
Zarządzie Loży i w Zarządzie Obozu.
§ 15.
Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest w szczególności:
a. praca dla dobra społecznego i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami i celami
Stowarzyszenia,
b. przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał władz
naczelnych Stowarzyszenia i władz Loży,
c. regularne opłacanie składek członkowskich i innych opłat uchwalanych przez
Zarząd Loży bądź Zarząd Wielkiej Loży Polskiej,
d. kierowanie się życzliwością wobec innych członków Stowarzyszenia oraz
unikanie wszelkich sporów rodzących niezgodę.
§ 16.
1.

2.

Od uchwały Zebrania
Loży w przedmiocie skreślenia ze Stowarzyszenia,
zainteresowanemu członkowi przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania
do
Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej Loży Polskiej)
za
pośrednictwem Zarządu Wielkiej Loży Polskiej, w terminie 30 dni od daty
otrzymania takiej uchwały. Uchwała tego organu jest ostateczna.
Od decyzji Zarządu Wielkiej Loży Polskiej w przedmiocie usunięcia ze
Stowarzyszenia, zainteresowanemu członkowi przysługuje prawo złożenia
pisemnego odwołania do Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej Loży
Polskiej) za pośrednictwem Zarządu Wielkiej Loży Polskiej, w terminie 30 dni
od daty otrzymania takiej decyzji. Uchwała tego organu jest ostateczna.
V. Tworzenie, znoszenie oraz władze i struktura
terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
V. A. Loże Stowarzyszenia
§ 17.

1. Utworzenie nowej Loży następuje na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu
członków rzeczywistych, złożony do przegłosowania Zgromadzeniu Ogólnemu

2.
3.
4.

5.
6.

(Zgromadzeniu Wielkiej Loży Polskiej) za pośrednictwem Zarządu Wielkiej Loży
Polskiej.
Uchwałę o utworzeniu Loży podejmuje Zgromadzenie Ogólne (Zgromadzenie
Wielkiej Loży Polskiej), nadając jej nazwę i kolejny numer.
Loże nie posiadają osobowości prawnej.
Rozwiązanie Loży dokonuje się na mocy uchwały Zebrania Loży , podjętej
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków rzeczywistych działających w ramach Loży . Majątek
posiadany przez Lożę
przechodzi do dyspozycji Zarządu Wielkiej Loży
Polskiej.
Loża może być zniesiona uchwałą Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia
Wielkiej Loży Polskiej), jeżeli liczba jej członków spadnie poniżej dziesięciu.
Członkowie rozwiązanej Loży
winni złożyć
stosowne deklaracje w trybie
opisanym w § 11 pkt. 5 i 6.
§ 18.

1. Władzami Loży są:
a. Zebranie Loży,
b. Zarząd Loży,
c. Komisja Rewizyjna Loży.
2. Uchwały wybieralnych władz Loży zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia
niniejszego Statutu stanowią inaczej.
§ 19.
1. Zebrania Loży powinny odbywać się regularnie, co najmniej dwa razy w miesiącu
w okresie od września do czerwca i raz w miesiącu w lipcu i sierpniu.
2. Terminy oraz miejsca Zebrań Loży określa na dany rok kalendarzowy Zarząd
Loży. Terminarz zostaje podany do wiadomości członkom Loży Stowarzyszenia
nie później niż dwa tygodnie przed datą pierwszego w danym roku
kalendarzowym Zebrania Loży, poprzez wywieszenie stosownego terminarza w
siedzibie Stowarzyszenia oraz w siedzibie właściwej Loży.
3. W uzasadnionych sytuacjach Zarząd Loży może zmienić poszczególne terminy i
miejsca Zebrania Loży, zawiadamiając o tym członków Loży nie później niż dwa
tygodnie przed datą Zebrania Loży, poprzez wywieszenie stosownego terminarza
w siedzibie Stowarzyszenia oraz w siedzibie właściwej Loży.
4. Sprawozdawcze Zebranie Loży zwoływane jest raz w roku kalendarzowym.
Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Loży zwoływane jest raz na 2 (dwa) lata.
Porządek dzienny Sprawozdawczego oraz Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania
Loży oraz miejsce i data powinny zostać podane do wiadomości członków
tworzących Loże nie później niż dwa tygodnie przed datą Zebrania i nie mogą
ulec zmianie. Podanie do wiadomości polega na wywieszeniu stosownego
zawiadomienia w siedzibie Stowarzyszenia oraz w siedzibie właściwej Loży.
Członkowie Loży mogą być zawiadamiani na wskazany przez siebie adres poczty
elektronicznej, jeżeli wyrazili na to zgodę w formie pisemnej. Rejestr adresów
poczty elektronicznej prowadzi Zarząd Loży.
5. Sprawozdawcze lub Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Loży może być zwołane
ponadto:

a) na wniosek Mistrza Loży
b) na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków rzeczywistych Loży.
c) wnioski wskazane w pkt. a. i b. muszą spełniać wymagania sformułowane w
pkt. 4.
6. Do ważności uchwał Zebrania
Sprawozdawczego oraz SprawozdawczoWyborczego Loży wymagana jest zwykła większość głosów, w I terminie w
obecności co najmniej 50% uprawnionych członków rzeczywistych. W II terminie
wymóg obecności co najmniej 50% uprawnionych członków rzeczywistych nie
obowiązuje.
7. Do ważności innych uchwał podejmowanych przez Lożę na Zebraniu, wymagana
jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej 5 (pięciu) uprawnionych
członków rzeczywistych.
8. Do kompetencji Zebrania Loży należy:
a.
wybór i odwoływanie władz wybieralnych Loży,
b.
określanie celów i planów działalności Loży Stowarzyszenia,
c. dokonywanie corocznej oceny działalności Loży Stowarzyszenia i jej władz
oraz udzielenia im absolutorium.
d. wybór i odwołanie Reprezentantów wchodzących w skład Zgromadzenia
Wielkiej Loży Polskiej
e. skreślenie członka ze Stowarzyszenia
§ 20.
1. Bieżącą pracą Loży Stowarzyszenia kieruje Zarząd Loży, składający się z pięciu do
siedmiu członków rzeczywistych działających w ramach Loży. Członkowie Zarządu
Loży wybierani są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na każdą funkcję
oddzielnie na dwuletnią kadencję. Wybory te odbywają się na Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym Loży. Funkcje w Zarządzie Loży
pełnione są
nieodpłatnie.
2 . W skład Zarządu Loży wchodzą obligatoryjnie:
- Mistrz
- Podmistrz
- Sekretarz
- Skarbnik
- Kwestor
oraz fakultatywnie od jednego do dwóch Członków Zarządu Loży
Funkcje Skarbnika Loży i Kwestora Loży nie mogą być łączone.
3. Zadaniem Zarządu Loży jest:
a. sprawowanie pieczy nad realizacją celów Stowarzyszenia w ramach
działalności Loży,
b. sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia przekazanym przez
Zarząd Wielkiej Loży Polskiej,
c. inicjowanie, organizowanie i kierowanie przedsięwzięciami służącymi
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w ramach działalności Loży,
d. wykonywanie uchwał statutowych władz naczelnych Stowarzyszenia i
Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej Loży Polskiej),
e. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności (merytorycznego) i
rocznego sprawozdania finansowego oraz przedkładanie ich Zebraniu
Sprawozdawczemu Loży do zatwierdzenia
f. zwoływanie Zebrań Loży.

4. Do reprezentowania Loży Stowarzyszenia na zewnątrz, za wyjątkiem zaciągania
zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Mistrz
Loży mający formę
pełnomocnictwa.
5. Zarząd Wielkiej Loży Polskiej w drodze uchwały, mającej formę pełnomocnictwa,
może upoważnić Mistrza Loży lub Podmistrza Loży i Skarbnika Loży lub Kwestora
Loży, przy obowiązku działania łącznie i jednocześnie, do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Stowarzyszenia.
§ 21.
1. Komisja Rewizyjna Loży
jest organem kontroli wewnętrznej Loży
Stowarzyszenia. Kadencja tej komisji jest równoczesna z kadencją Zarządu Loży.
2. Komisja Rewizyjna Loży składa się z trzech członków rzeczywistych wybieranych
przez Zebranie Loży w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, spośród
członków rzeczywistych działających w ramach Loży. .
3. Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej Loży należy przeprowadzenie co
najmniej raz w roku kalendarzowym kontroli całokształtu działalności
Loży
Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym oraz sporządzenie
pisemnego sprawozdania na użytek Zebrania Loży. Sprawozdanie to musi się kończyć
wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi Loży oraz jest
przekazywane do Komisji Rewizyjnej Wielkiej Loży Polskiej.
§ 22.
1. Wybieralne władze Loży Stowarzyszenia, tj. Zarząd Loży i Komisja Rewizyjna
Loży, mogą uzupełnić, w trakcie trwającej kadencji, w razie ubytku swój skład w
drodze kooptacji.
2. Kooptacji dokonuje się w drodze tajnego wyboru zwykłą większością głosów przez
ten organ Loży wymieniony wyżej, którego skład został uprzednio uszczuplony.
3. Liczba osób w składzie organu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć
połowy składu osób pochodzących z wyboru. W przypadku uszczuplenia składu
Zarządu Loży i Komisji Rewizyjnej Loży o więcej niż połowę składu, przed upływem
kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z zapisem § 20 lub § 21.
V. B. Obozy Stowarzyszenia
§ 23
1. Na wniosek zainteresowanych Zarządów co najmniej dwóch Lóż, oraz na pisemny
wniosek co najmniej dziesięciu członków rzeczywistych Lóż, bądź z własnej
inicjatywy, Zgromadzenie Ogólne (Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej) może podjąć
uchwałę o utworzeniu struktury ponadregionalnej Stowarzyszenia zwanej „Obozem”.
Uchwałę o utworzeniu Obozu podejmuje Zgromadzenie Ogólne (Zgromadzenie
Wielkiej Loży Polskiej), nadając mu nazwę i kolejny numer.
2. Członkiem Obozu może zostać członek rzeczywisty Loży, który w sposób
ponadprzeciętny identyfikuje się z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz wyróżnia
się w pracy i świadczeniach na jego rzecz, a także złoży Zarządowi Obozu stosowną
deklarację, popartą przez Zarząd Loży.
3. Obozy nie posiadają osobowości prawnej.

4. Rozwiązanie Obozu dokonuje się na mocy uchwały Zebrania Obozu, podjętej zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków działających w ramach Obozu. Majątek posiadany przez Obóz przechodzi
do dyspozycji Zarządu Wielkiej Loży Polskiej.
5. Obóz może być zniesiony uchwałą Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej
Loży Polskiej), jeżeli liczba jego członków spadnie poniżej dziesięciu.
6. Członkowie rozwiązanego Obozu mogą złożyć stosowne deklaracje o przystąpieniu do
innego istniejącego Obozu
§ 24.
1. Władzami Obozu są:
a. Zebranie Obozu,
b. Zarząd Obozu,
c. Komisja Rewizyjna Obozu.
2. Uchwały wybieralnych władz Obozu zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
§ 25.
1.

2.

3.

Zebrania Obozu powinny odbywać się regularnie, co najmniej razy na kwartał w roku
kalendarzowym, na przemian w siedzibach poszczególnych Lóż z częstotliwością
ustalaną przez Zarząd Obozu.
Terminy oraz miejsca Zebrań Obozu określa na dany rok kalendarzowy Zarząd Obozu.
Terminarz zostaje podany do wiadomości członkom Obozu Stowarzyszenia nie później
niż miesiąc przed datą pierwszego w danym roku kalendarzowym Zebrania Obozu,
poprzez wywieszenie stosownego terminarza w siedzibie Stowarzyszenia oraz w
siedzibach wszystkich Lóż.
W uzasadnionych sytuacjach Zarząd Obozu
może zmienić poszczególne terminy i
miejsca Zebrania Obozu zawiadamiając o tym członków Obozu nie później niż miesiąc
przed datą Zebrania Obozu, poprzez wywieszenie stosownego terminarza w siedzibie
Stowarzyszenia oraz w siedzibach wszystkich Lóż. Sprawozdawcze Zebranie Obozu
zwoływane jest raz w roku kalendarzowym. Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Obozu
zwoływane jest
raz na 2 lata. Porządek dzienny Sprawozdawczego oraz
Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Obozu oraz miejsce i data powinny zostać
podane do wiadomości członków tworzących Obóz nie później niż dwa tygodnie przed
datą Zebrania i nie mogą ulec zmianie. Podanie do wiadomości polega na wywieszeniu
stosownego zawiadomienia w siedzibie Stowarzyszenia oraz w siedzibie wszystkich Lóż.
Członkowie Obozu mogą być zawiadamiani na wskazany przez siebie adres poczty
elektronicznej, jeżeli wyrazili na to zgodę w formie pisemnej. Rejestr adresów poczty
elektronicznej prowadzi Zarząd Obozu.
Sprawozdawcze lub Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Obozu może być zwołane
ponadto:
a) na wniosek Głównego Patriarchy Obozu
b) na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków Obozu
c) wnioski wskazane w pkt. a. i b. muszą spełniać wymagania sformułowane w pkt. 2.

4.

5.
6.

Do ważności uchwał Zebrania Sprawozdawczego oraz Sprawozdawczo-Wyborczego
Obozu wymagana jest zwykła większość głosów, w I terminie w obecności co najmniej
50% uprawnionych członków. W II terminie wymóg obecności co najmniej 50%
uprawnionych członków nie obowiązuje.
Do ważności innych uchwał podejmowanych przez Zebranie Obozu, wymagana jest
zwykła większość głosów w obecności co najmniej 5 uprawnionych członków.
Do kompetencji Zebrania Obozu należy:
a. wybór i odwoływanie władz wybieralnych Obozu,
b. określanie celów i planów działalności Obozu Stowarzyszenia,
c. dokonywanie corocznej oceny działalności Obozu Stowarzyszenia i jego władz oraz
udzielenia im absolutorium.
d. wybór i odwołanie Reprezentantów wchodzących w skład Zgromadzenia Wielkiej
Loży Polskiej.
§ 26.

1. Bieżącą pracą Obozu Stowarzyszenia kieruje Zarząd Obozu, składający się z pięciu do ośmiu
członków działających w ramach Obozu. Członkowie Zarządu Obozu wybierani są w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na każdą funkcję oddzielnie. Wybory te
odbywają się na dwuletnią kadencję na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Obozu.
Funkcje w Zarządzie Obozu pełnione są nieodpłatnie.
2 . W skład Zarządu Obozu wchodzą obligatoryjnie:
- Główny Patriarcha
- Pierwszy Pilnujący
- Sekretarz
- Skarbnik
- Kwestor
oraz fakultatywnie od jednego do dwóch Członków Zarządu Obozu.
Funkcje Skarbnika Obozu i Kwestora Obozu nie mogą być łączone.
3. Zadaniem Zarządu Obozu jest:
a) sprawowanie pieczy nad realizacją celów Stowarzyszenia w ramach działalności
Obozu,
b) sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia przekazanym przez Zarząd
Wielkiej Loży Polskiej,
c) inicjowanie, organizowanie i kierowanie przedsięwzięciami służącymi realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia w ramach działalności Obozu,
d) wykonywanie uchwał statutowych władz naczelnych Stowarzyszenia i
Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej Loży Polskiej),
e) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności (merytorycznego) i rocznego
sprawozdania finansowego oraz przedkładanie ich Zebraniu Sprawozdawczemu
Obozu do zatwierdzenia,
f) zwoływanie Zebrań Obozu,
g) przyjmowanie członków rzeczywistych do Obozu i skreślanie z powodu
niepłacenia obowiązujących składek na rzecz Obozu.
7. Do reprezentowania Obozu Stowarzyszenia na zewnątrz, za wyjątkiem zaciągania
zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Główny Patriarcha Obozu.
8. Zarząd Wielkiej Loży Polskiej w drodze uchwały, mającej formę pełnomocnictwa,
może upoważnić Głównego Patriarchę Obozu lub Pierwszego Pilnującego Obozu i
Skarbnika Obozu lub Kwestora Obozu, przy obowiązku działania łącznie i
jednocześnie, do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia.

§ 27.
1. Komisja Rewizyjna Obozu jest organem kontroli wewnętrznej Obozu
Stowarzyszenia. Kadencja tej komisji jest równoczesna z kadencją Zarządu Obozu.
2. Komisja Rewizyjna Obozu składa się z trzech członków wybieranych przez
Zebranie Obozu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, spośród członków
działających w ramach Obozu. .
3. Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej Obozu należy przeprowadzenie co
najmniej raz w roku kalendarzowym kontroli całokształtu działalności Obozu
Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym oraz sporządzenie
pisemnego sprawozdania na użytek Zebrania Obozu. Sprawozdanie to musi się
kończyć wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi Obozu
oraz jest przekazywane do Komisji Rewizyjnej Wielkiej Loży Polskiej.
§ 28
1. Wybieralne władze Obozu
Stowarzyszenia, tj. Zarząd Obozu i Komisja
Rewizyjna Obozu, mogą uzupełnić, w trakcie trwającej kadencji, w razie ubytku swój
skład w drodze kooptacji.
2. Kooptacji dokonuje się w drodze tajnego wyboru zwykłą większością głosów przez
ten organ Obozu wymieniony wyżej, którego skład został uprzednio uszczuplony.
3. Liczba osób w składzie organu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć
połowy składu osób pochodzących z wyboru. W przypadku uszczuplenia składu
Zarządu Obozu i Komisji Rewizyjnej Obozu o więcej niż połowę składu, przed
upływem kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z zapisem § 26 i §
27.
VI. Majątek Stowarzyszenia.
§ 29.
1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają:
a. ze składek członkowskich,
b. z opłat organizacyjnych,
c. z darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych oraz z ofiarności
publicznej,
d. z dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz własnej działalności gospodarczej,
jeżeli zostanie podjęta.
2. Wysokość składki członkowskiej na każdy rok ustala Zarząd Wielkiej Loży
Polskiej.
3. Wysokość opłat organizacyjnych ustala Zarząd
Wielkiej Loży Polskiej w
zależności od potrzeb związanych z zamierzonym przedsięwzięciem.
4. Majątek Stowarzyszenia może być użyty jedynie zgodnie ze Statutem i
szczegółowymi regulaminami, uchwalonymi w razie potrzeby przez Zarząd
Wielkiej Loży Polskiej.
5. Uchwałę o rozpoczęciu i o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
uchwałę określającą lub zmieniającą przedmiot działalności podejmuje Zarząd
Wielkiej Loży Polskiej.
6. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Wielkiej Loży Polskiej,
natomiast Zarządy Lóż i Zarządy Obozów mogą dysponować, przekazanym im

przez Zarząd Wielkiej Loży Polskiej majątkiem Stowarzyszenia, jedynie na mocy
odpowiedniej uchwały Zarządu Wielkiej Loży Polskiej .
7. Stowarzyszenie nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”,
b. przekazywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z
celu statutowego,
d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe,
e. przyjmować wpłat gotówkowych o wartości równych lub przekraczających
równowartość 15.000,- euro.
VII. Postanowienia przejściowe i końcowe.
§ 30.
Członkowie Stowarzyszenia, którzy w ramach współpracy z organizacją „Independent
Order of Odd Fellows” (IOOF) w Królestwie Szwecji, uzyskali członkostwo Wielkiej
Loży Szwedzkiej, zachowują nabyte uprawnienia.
§ 31.
1. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia mogą być dokonane na podstawie uchwały
Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej Loży Polskiej) większością 2/3
głosów ważnych oddanych w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków Zgromadzenia Ogólnego (Reprezentantów tworzących
Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej).
2. Zarząd Wielkiej Loży Polskiej jest zobowiązany podać treść zmian w Statucie
sądowi rejestrowemu najpóźniej w przeciągu siedmiu dni od daty ich uchwalenia.
§ 32.
Tryb i zasady postępowania w sprawach nie objętych niniejszym Statutem uchwala
Zgromadzenie Ogólne (Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej) Stowarzyszenia albo w
formie stosownej interpretacji albo w formie regulaminu wewnętrznego.
Zgromadzenie Ogólne (Zgromadzenie Wielkiej Loży Polskiej) może upoważnić
Zarząd Wielkiej Loży Polskiej do wydawania szczegółowych regulaminów
wewnętrznych, w sprawach nie objętych niniejszym Statutem.

§ 33
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie w wyniku uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Wielkiej Loży Polskiej)
zwołanego wyłącznie w tym celu, większością 3/4 głosów ważnych oddanych w
obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania członków rzeczywistych
Zgromadzenia Ogólnego, bądź Reprezentantów tworzących Zgromadzenie
Wielkiej Loży Polskiej) lub w trybie przewidzianym przepisami prawa.
2. Uchwała, o której mowa wyżej w pkt. l musi zawierać sposób rozdysponowania
majątku Stowarzyszenia.
3. Uchwała o rozwiązaniu powinna określać skład trzyosobowej komisji
likwidacyjnej, która przeprowadzi likwidację i zgłosi wniosek o wykreślenie
stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego
1.

