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S T A T U T 
Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego 

im. Józefa Bema na Węgrzech (z modyfikacjami) 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech prowadzi swą 

działalność na całym terytorium Republiki Węgierskiej, dba o pielęgnowanie 

języka polskiego, kultury i tradycji polskich wśród Polaków zamieszkałych na 

stałe na Węgrzech i troszczy się o ich kolektywne interesy. Pielęgnuje odwieczną 

przyjaźń polsko-węgierską. 

 

Rozdział I. 

 

Nazwa, siedziba, charakter organizacji 

 

§ 1. Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na 

Węgrzech - Magyarországi Bem József Lengyel Kultúrális Egysület. 

§ 2. Siedziba organizacji: Republika Węgier – Budapeszt 

§ 3. Adres organizacji: 1051 Budapest V., Nádor u. 34.II. 

§ 4. Pieczęć organizacji: w kształcie koła, na białym tle polski i węgierski napis: 

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech - 

Magyarországi Bem József Lengyel  Kultúrális Egyesület - Budapest. 

§ 5. Sztandar: na białym tle złoty napis w języku polskim o brzmieniu: Polskie 

Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech, na odwrotnej 

stronie na czerwonym tle srebrny orzeł w koronie. 

§ 6.  Teren działalności organizacji: całe terytorium Republiki Węgierskiej. 

§ 7. Osobowość prawna: Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na 

Węgrzech, zwane  dalej  Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i jest 

samodzielną, suwerenną organizacją. 

§ 8. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności politycznej, nie jest zależne od 

żadnej partii i nie udziela pomocy finansowej organizacjom partyjnym. 

§ 9. Stowarzyszenie działa na podstawie postanowień Konstytucji Republiki 

Węgierskiej i Ustawy nr II. z 1989 roku o prawach do stowarzyszania. 

 

Rozdział II. 

 

Cele, zadania i struktura organizacyjna Stowarzyszenia 

 

§ 10. Cele Stowarzyszenia: 

 

 1.  Zrzeszanie Polaków zamieszkujących na stałe na Węgrzech oraz 

Węgrów sympatyzujących z polskim narodem. 

 2. Dbanie o czystość i piękno języka polskiego. 

 3. Pielęgnowanie i rozpowszechnianie kultury polskiej. 

 4.  Zaszczepianie w młodszych pokoleniach zainteresowania ojczyzną 

przodków. 

 5. Dbanie o wspólne interesy Polaków żyjących na Węgrzech. 

 6. Pogłębianie przyjaźni między narodem polskim i węgierskim. 
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§ 11. Zadania Stowarzyszenia 

 

 1. Nauczanie języka polskiego, pośrednictwo i pomoc w organizowaniu 

wyjazdów dzieci i młodzieży na kursy języka polskiego do Polski oraz 

na wyższe studia, obozy krajoznawcze, wypoczynkowe i kolonie 

letnie. 

 2. Propagowanie polskiej literatury i prasy, popularyzacja polskiej sztuki 

filmowej.     

 3. Prowadzenie biblioteki i klubu czytelnika. 

 4. Organizowanie odczytów, spotkań, wystaw z  udziałem polskich 

pisarzy, poetów, artystów, naukowców itp. 

 5. Organizowanie obchodów polskich świąt narodowych, tradycyjnych 

oraz ważnych rocznic. 

 6. Prowadzenie świetlicowych zajęć dla dzieci, nauczanie języka 

polskiego, wiersza, pieśni. 

7. Organizowanie dla młodzieży spotkań i wycieczek. 

8. Pielęgnowanie tradycji polskiego harcerstwa. 

 9. Dbanie o polskie pamiątki i groby znajdujące się na terenie Węgier 

oraz prowadzenie stałej ewidencji pamiątek. 

 10. Upamiętnianie miejsc związanych z historycznym znaczeniem 

działalności Polaków na Węgrzech. 

 11.  Opracowywanie wydawnictw w języku polskim, wydawanie 

czasopisma ukazującego życie Stowarzyszenia i węgierskiej Polonii. 

 12. Współpraca ze Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska” oraz innymi 

organizacjami polonijnymi na świecie. 

13. Odwiedzanie chorych rodaków, organizowanie pomocy materialnej dla 

najbardziej potrzebujących. 

14. Współpraca z samorządami mniejszości polskiej. 

15. Delegowanie, rekomendowanie własnych kandydatów-członków 

Stowarzyszenia do samorządów mniejszości polskiej. 

 

§ 12. Struktura organizacyjna 

 

 1. Stowarzyszenie jest organizacją ogólnokrajową .Jego organem 

wykonawczym jest Zarząd z siedzibą w Budapeszcie. 

 2. Na terenie poza Budapesztem funkcjonują Oddziały Stowarzyszenia 

podlegające Zarządowi Stowarzyszenia. 

 3. Organami wykonawczymi Oddziałów są ich Zarządy. 

4. Oddziały mogą mieć osobowość prawną. 

 

 

Rozdział III. 

 

Członkowie Stowarzyszenia 
 

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na rzeczywistych i honorowych. 

§ 14. Członkami rzeczywistymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne pochodzenia 

polskiego lub węgierskiego zamieszkujące na stałe na terytorium Republiki 

Węgierskiej, które złożą pisemną deklarację członkowską. 
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§ 15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna bez 

względu na narodowość i miejsce zamieszkania, zasłużona dla ruchu 

polonijnego. 

§ 16. Decyzję o przyjęciu członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o 

złożoną deklarację. 

§ 17. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie lub 

Organ Przedstawicielski na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 18. Prawa członków 

 

 1. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma prawo: 

 1.1. Wybierać i być wybranym do wszystkich władz Stowarzyszenia. 

Kandydowanie w wyborach do funkcji Prezesa Stowarzyszenia wiąże 

się z polskim pochodzeniem kandydata. 

 1.2. Uczestniczyć w spotkaniach, pracach i imprezach. 

 2.  Członkowi honorowemu przysługuje prawo: 

 2.1. Uczestnictwa w spotkaniach, pracach i imprezach Stowarzyszenia. 

 2.2.      Uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu  

              i posiedzeniach Organu Przedstawicielskiego. 

 . 
§ 19. Obowiązki członków 

 

 Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani: 

 1. Uczestniczyć w realizacji zadań i programu Stowarzyszenia 

 2.  Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Regularnie płacić składki członkowskie. Wysokość składki ustanawia 

Walne Zebranie lub Organ Przedstawicielski. 

 

§ 20. Utrata członkostwa 

 

 Utrata członkostwa lub funkcji we władzach Stowarzyszenia następuje przez: 

 1. Rezygnację złożoną na piśmie. 

 2. Skreślenie przez Zarząd z listy członków z powodu zalegania z opłatą 

składek za okres  przekraczający 1 rok - mimo upomnień. 

 3. Skreślenie przez Zarząd z listy członków z powodu działalności 

sprzecznej (szkodliwej) ze Statutem, celami i zadaniami 

Stowarzyszenia. 

 4. Opuszczenia na stałe terytorium Republiki Węgierskiej. 

 5. Zgon członka. 

 

§ 21. Od decyzji w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przysługuje 

prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni od daty doręczenia mu 

pisemnej decyzji. Odwołanie należy złożyć na ręce Sekretarza. 

 Odwołanie rozpatruje Organ Przedstawicielski. 
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Rozdział IV. 

 

Organa władzy i organa wykonawcze Stowarzyszenia 

 

§ 22.  1. Organa władzy: 

 1.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków 

Stowarzyszenia 

1.2.      Organ Przedstawicielski Stowarzyszenia. 

2. Organa wykonawcze: 

 2.1.  Zarząd Stowarzyszenia 

 2.2. Prezydium Zarządu Stowarzyszenia 

 2.3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

§ 23. Kadencja organów wykonawczych Stowarzyszenia wybranych przez Walne 

Zebranie trwa 3 lata. Organ Przedstawicielski jest wybierany w głosowaniu 

jawnym, pozostałe organa w głosowaniu tajnym. 

§ 24. 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków 

obecnych na zebraniu.  

 2. Uchwały pozostałych gremiów zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej  połowy ogólnej liczby członków tych gremiów.  

 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, w przypadku 

zebrania Zarządu, i głos przewodniczącego w przypadku zebrania Organu 

Przedstawicielskiego lub Walnego Zebrania. 

 

Walne Zebranie 

 

§ 25. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i do jego kompetencji 

należy: 

 1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia 

2. Zatwierdzanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu                

Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej 

 3. Udzielanie aboslutorium ustępującemu Zarządowi 

 4. Wybór Prezesa Stowarzyszenia 

 5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej 

 6. Wybór Organu Przedstawicielskiego 

 7. Dokonywanie zmian oraz zatwierdzanie obowiązującego Statutu 

 Stowarzyszenia 

 8. Określanie składek członkowskich 

 9. Podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 

§ 26. Walne Zebranie zwoływane jest raz na 3 lata przez Zarząd Stowarzyszenia, 

który zawiadamia o terminie i porządku zebrania co najmniej 15 dni przed 

jego odbyciem. 

§ 27. Nadzwyczajne Walne Zebranie należy zwołać w wyjątkowej sytuacji, jeżeli 

połowa + 1 członek Organu Przedstawicielskiego, lub 50 członków 

Stowarzyszenia wnioskiem podpisanym imiennie, uważa to za konieczne. 

§ 28. O Walnym Zebraniu należy zawiadomić wszystkich członków 

Stowarzyszenia. 
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Organ Przedstawicielski 

 

§ 29. Organ Przedstawicielski w liczbie 21 osób jest wybierany przez Walne 

Zebranie spośród członków rzeczywistych. W jego skład automatycznie 

wchodzą przewodniczący Oddziałów terenowych, a Zarząd deleguje do niego 

3 osoby. Walne Zebranie każdorazowo wybiera Organ Przedstawicielski w 21 

osobowym składzie, biorąc pod uwagę faktyczną ilość Oddziałów 

Terenowych. W przypadku zwiększenia się liczby Oddziałów Terenowych w 

okresie trwania kadencji liczba członków Organu Przedstawicielskiego może 

wzrosnąć o ilość nowych Oddziałów. Organ Przedstawicielski realizuje swoje 

zadania na posiedzeniach zwoływanych co najmniej 2 razy w roku.) 

W okresie między Walnymi Zebraniami ma on następujący zakres działania: 

1.  Czuwanie nad realizacją programu działalności Stowarzyszenia i 

uchwał Walnego Zebrania. 

 2.  Przedyskutowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu 

Stowarzyszenia i Komisji  Rewizyjnej 

 3.  Przedkładanie propozycji i zatwierdzanie rocznych programów 

Stowarzyszenia. 

 4.  Opiniowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia 

5.  Podejmowanie decyzji w sprawach wychodzących poza kompetencje 

Zarządu Stowarzyszenia. 

 6.  Opiniowanie odwołań dotyczących skreśleń z listy członków  

  Stowarzyszenia. 

 7. Wybór spośród członków Stowarzyszenia kandydatów do mandatów w 

wyborach samorządów mniejszości polskiej, konsultując te 

kandydatury z Zarządem i uwzględniając ich dotychczasową 

działalność na rzecz polonijnej wspólnoty. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 30. Zarząd składa się z 8 osób, wraz z Prezesem wybieranym przez Walne 

Zebranie w głosowaniu tajnym. 

5 członków Zarządu wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, 

pozostałych 2 członków dokooptowuje Prezes w ciągu 5 dni od wyborów. W 

przypadku rezygnacji, ustania członkostwa, zgonu lub niewywiązywania się z 

obowiązków któregoś z członków Zarządu dokooptowanych przez Prezesa, 

Prezes powinien uzupełnić skład Zarządu o nowego proponowanego przez 

niego członka lub członków i o swej decyzji powiadomić członków 

Stowarzyszenia. Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności w 

odniesieniu do członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie powoduje 

konieczność uzupełnienia składu Zarządu na najbliższym Walnym Zebraniu 

lub zwołanym w tym celu Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. 

§ 31. Zarząd wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym Wiceprezesa i 

Sekretarza, a w głosowaniu jawnym wyznacza poszczególne funkcje: np. 

referent ds. kultury, referent ds. dzieci i młodzieży itp. W każdym przypadku 

na funkcję wymagającą wiedzy fachowej można powołać lub zatrudnić osobę 

spoza Zarządu. 
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§ 32. Zarząd w terminie 15 dni od Walnego Zebrania zawiadamia członków 

Stowarzyszenia o ukonstytuowaniu się Zarządu. 

§ 33. Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. Realizacja programu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania i 

Organu Przedstawicielskiego. 

 2. Zarządzanie majątkiem Stowrzyszenia 

 3. Zwoływanie posiedzeń Organu Przedstawicielskiego i Walnych Zebrań. 

  4. Ustalanie planów budżetowych Stowarzyszenia 

5. Prowadzenie spraw administracyjnych i biurowych Stowarzyszenia 

6. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania 

członkowstwa. 

 7. Wnioskowanie nadania godności członka honorowego 

8. Powoływanie do jednorazowych zadań Komisji, Komitetów (redakcyjnych, 

historycznych itp.) podlegających Prezesowi. 

§ 34. Przed Walnym Zebranie wyborczym z wyprzedzeniem jednego miesiąca, 

Zarząd zwołuje Organ Przedstawicielski dla wspólnego opracowania listy 

kandydatów do Organu  Przedstawicielskiego, do Zarządu Stowarzyszenia i 

Komisji Rewizyjnej oraz propozycje kandydatów na Prezesa. 

§ 35. Zarząd Stowrzyszenia corocznie zdaje sprawozdanie ze swej działalności 

przed Organem  Przedstawicielskim, a co trzy lata przed Walnym Zebraniem. 

 

Prezydium 

 

§ 36. Prezydium składa się z 3 osób: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. 

§ 37. Prezes kieruje działalnością Prezydium i Zarządu, dba o realizację 

postanowień Walnego Zebrania, Organu Przedstawicielskiego i Zarządu. 

§ 38. Prezydium zapewnia przestrzeganie Statutu w pracy Stowarzyszenia. 

§ 39. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz urzędowych i osób trzecich. 

Prezes może upoważnić członka Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia 

w określonej sprawie, po uprzednim uzgodnieniu. 

§ 40.  W przypadku trwałej nieobecności Prezesa jego zadania wykonuje z pełnymi 

uprawnieniami Wiceprezes.  

§ 41. Sekretarz nadzoruje prace biura Stowarzyszenia, kieruje pracami 

administracyjnymi, jest odpowiedzialny za prowadzenie protokółów z 

Walnych Zebrań, z posiedzeń Organu Przedstawicielskiego i Zarządu. 

§ 42. Prezes ma obowiązek zwołania Zarządu co najmniej raz w miesiącu i zawsze 

gdy jedna trzecia członków Zarządu uważa to za konieczne. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 43. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób – przewodniczącego i dwóch 

członków – wybranych przez Walne Zebranie spośród członków 

Stowarzyszenia. 

§ 44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz na kwartał kontroli działalności 

statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia. 

 2. Kontrolowanie stanu inwentaryzacyjnego 

 3. Prowadzenie kontroli wpłacania składek członkowskich 

 4. Przedstawianie Zarządowi protokółów i wniosków po każdej kontroli. 
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5. Przedkładanie pisemnych sprawozdań przynajmniej raz w roku Organowi 

Przedstawicielskiemu i raz na trzy lata Walnemu Zebraniu. 

§ 45. Komisja Rewizyjna może stawiać wniosek o zwołanie nadzwyczajnego 

posiedzenia Organu Przedstawicielskiego. 

§ 46. Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z 

głosem doradczym. 

 

Rozdział V. 

 

Oddziały Stowarzyszenia 

 

§ 47. 1. Oddziały Stowarzyszenia są jednostkami organizacyjnymi działającymi 

poza Budapesztem. 

2. Oddziały Stowarzyszenia realizują zadania statutowe Stowarzyszenia w 

oparciu o samodzielnie opracowane programy pracy, konsultowane z 

Zarządem Stowarzyszenia. 

3. Oddziały noszą nazwę: Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema 

na Węgrzech – Oddział w ................(nazwa miejscowości siedziby Oddziału). 

4. Stowarzyszenie ze swoich funduszów wspomaga działalność Oddziałów. 

§ 48. Władzami Oddziałów są: 

 1. Walne Zebranie Oddziału 

 2. Zarząd Oddziału 

 3. Komisja Rewizyjna Oddziału 

§ 49. Kadencja władz Oddziału wybranych przez Walne Zebranie Oddziału trwa 3 

lata. 

§ 50. Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału. 

§ 51. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają większością głosów w 

obecności co najmniej połowy liczby członków Oddziału 

§ 52. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy: 

1. Uchwalanie Regulaminu Oddziału, z uwzględnieniem postanowień Statutu 

Stowarzyszenia, oraz programu działalności Oddziału na terenie jego działania  

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

Oddziału 

3. Wybór Przewodniczącego, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

§ 53. Pracą Oddziału kieruje Przewodniczący i jest on odpowiedzialny za 

przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia. 

§ 54. Przewodniczący Oddziału reprezentuje Oddział przed Stowarzyszeniem, 

władzami urzędowymi i osobami trzecimi. 

§ 55. Przewodniczący Oddziału automatycznie wchodui w skład Organu 

Przedstawicielskiego Stowarzyszenia. 

§ 56. Przewodniczący Oddziału ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu 

Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

§ 57. Przewodniczący Oddziału jest obowiązany raz w roku złożyć pisemne 

sprawozdanie z działalności Oddziału przed Organem Przedstawicielskim i na 

zwołanych Walnych Zebraniach Stowarzyszenia. 

§ 58. W swej działalności administracyjnej Oddział kieruje się regulaminem 

wewnętrznym ustalonym przez Zarząd Oddziału i konsultowanym z Zarządem 

Stowarzyszenia. 

 



 - 8 - 

 

Rozdział VI. 

 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 59. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 60. Fundusze Stowarzyszenia powstają: 

 1. ze składek członkowskich 

 2. z dotacji państwowych 

  3. z fundacji i konkursów 

 4. z imprez i innej działalności Stowarzyszenia 

 5. z darów. 

§ 61. Wszelkie akta prawne, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne, 

wymagają dla swej ważności podpisu dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa 

albo Sekretarza Stowarzyszenia. 

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd i prowadzi ją 

zgodnie z węgierskim prawem gospodarki finansowej. 

 

Rozdział VII 
 

Przepisy końcowe 

 

§ 62. Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może 

podjąć decyzję o  rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§ 63.   Likwidatorami są członkowie Zarządu lub Komisja Likwidacyjna wyznaczona 

przez Walne Zebranie. 

§ 64. Pozostały po likwidacji majątek przechodzi w całości na instytucję lub 

organizację społeczną działającą  na rzecz rozpowszechniania polskiej kultury 

na Węgrzech. 

§ 65. Niniejszy Statut Stowarzyszenia z wprowadzonymi zmianami został 

zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu 29 marca 2003 roku, i z tym 

dniem wchodzi w życie. 

 

Budapeszt, dn. 29 marca 2003 r. 

 


