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S T A T U T
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne

„Jedność” (zwana dalej Organizacją), stanowi dobrowolne, niezależne zrzeszenie
społeczne na podstawie członkowstwa osób fizycznych i prawnych – zrzeszeń
społecznych, oraz powstałe na skutek wyrazu woli obywateli, którzy zrzeszyli się
na zasadzie wspólnoty zadań i zainteresowań celem wspólnej realizacji zamierzeń,
deklarowanych przez niniejszy Statut.
1.2. Działalność Organizacji polegać ma na zasadach samorządu, zgodności z
prawem, dobrowolności, równouprawności jej członków.
1.3. Format organizacyjno-prawny Organizacji – zrzeszenie społeczne.
1.4. Pełna nazwa oficjalna Organizacji w języku rosyjskim: Krasnodarskaja
riegionalnaja obszczestwiennaja organizacyja Polskij nacyonalno-kulturnyj centr
„Jedinstwo”.
1.5. Nazwa skrócona Organizacji – KROO Polskij nacyonalno-kulturnyj centr
„Jedinstwo”. Nazwa w języku polskim: Krasnodarska Organizacja Regionalna
Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność”.
1.6. Organizacja kontynuowuje działalność oraz dziedziczy dorobek Krasnodarskiej
Miejskiej Organizacji Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność”, założonej
w roku 1994 bez powołania osobowości prawnej.
1.7. Organizacja prowadzi swoją działalność zgodnie z Konstytucją Federacji
Rosyjskiej, Ustawą Federalną „O zrzeszeniach społecznych”, Kodeksem Cywilnym
Federacji Rosyjskiej i innymi aktami prawnymi, które obowiązują na obszarze
Federacji Rosyjskiej, oraz Statutem niniejszym.
1.8. Organizacja posiada osobowość prawną zgodnie z ustawodawstwem Federacji
Rosyjskiej oraz nabywa status osoby prawnej od momentu jej rejestracji
państwowej.
1.9. Organizacja posiada własne mienie oraz z tego mienia ponosi odpowiedzialność z
zabowiązań, posiada samodzielny bilans, konta (w tym dewizowe) w urzędach
bankowych, ma prawo w swoim imieniu nabywać i realizować prawa i obowiązki
majątkowe oraz osobiste pozamajątkowe, występować w sądzie, także w
arbitrażowym oraz rozejmczym w charakterze strony skarżącej lub pozwanej.
1.10. Organizacja nie ponosi odpowiedzialności tytułem zabowiązań swoich
członków, tak samo członkowie Organizacji nie ponoszą odpowiedzialności
tytułem zabowiązań Organizacji z wyjątkiem wypadków, kiedy członek
Organizacji jest wykonawcą zabowiązań Organizacji wobec osób trzecich. W tym
wypadku członek Organizacji ponosi odpowiedzialność tytułem wykonania
wspomnianych zabowiązań Organizacji.
1.11. Organizacja używa własnej pieczątki z nazwą Organizacji. Organizacja używa
również stempli i blankietów zawierających własną nazwę, symbolikę oraz inne
niezbędne dane.
1.12. Organizacja w swej działalności jest niezależna od organów państwowych,
przedsiębiorstw, urzędów, instytucji, zrzeszeń społecznych. Zakres kontrolowania
działalności Organizacji przez państwo wynika z obowiązujących aktów prawnych.

1.13. Organizacja działa w ścisłym kontakcie z lokalnymi organami i urzędami władzy

państwowej, organizacjami, partnerami zagranicznymi, organami środków
masowego przekazu informacji.
1.14. Stosunki Organizacji z osobami prawnymi oraz z obywatelami budowane są na
zasadzie umów z zachowaniem reguł obopólnie korzystnej współpracy, szacunku
oraz nieingerencji.
1.15. Organizacja działa na obszarze Kraju Krasnodarskiego.
1.16. Siedziba Zarządu Organizacji: Kraj Krasnodarski, miasto Krasnodar, ulica
Krasnoarmiejskaja 53.
2. CELE I ZADANIA.
2.1.Podstawowe cele Organizacji to:
 Wspieranie działalności kulturalnej Polaków, osób pochodzenia polskiego oraz
osób, które interesują się językiem i kulturą polską;
 Zachowanie, rozwój oraz propaganda języka polskiego, polskich tradycji
narodowych, dorobku kulturalnego, trybu życia;
 Zachowanie i rozwój łączności z krajem ojczystym, współdziałanie celem
odnowienia związków rodzinnych Polaków oraz osób pochodzenia polskiego
zamieszkałych na obszarze Federacji Rosyjskiej z Polakami z zagranicy;
 Przeprowadzenie rozmaitych imprez kulturalnych, które sprzyjałyby kontaktom
osób o polskim pochodzeniu;
 Ujawnienie i zadokumentowywanie, zachowanie i popularyzacja polskich pamiątek
historycznych i kulturalnych, miejsc pamiątkowych, związanych z życiem i
działalnością Polaków;
 Zapoznanie społeczności zagranicznej z życiem Polaków w Kraju Krasnodarskim;
 Rozwój stosunków pomiędzy polonijną inteligencją naukową i twórczą a polskimi
instytucjami naukowymi i twórczymi;
 Zapewnienie obrony praw oraz legalnych interesów Polaków zamieszkałych na
obszarze Kraju Krasnodarskiego.
3. PRAWA ORGANIZACJI.
3.1. Dla osiągnięcia swoich celów i dokonania zamierzeń, przewidzianych przez

Statut, Organizacja posiada prawo:
- w sposób nieskrępowany rozprzestrzeniać informacje na temat swojej działalności;
- brać udział w opracowywaniu decyzji organów władzy państwowej oraz samorządu
lokalnego;
- reprezentować oraz bronić swoich interesów i praw oraz praw swoich członków, a
tak samo innych obywateli w organach państwowych i społecznych;
- zakładać środki masowego przekazu informacji, prowadzić działalność edytorską;
- występować z inicjatywą w różnych dziedzinach życia społecznego, składać wnioski
do organów władzy państwowej oraz do organów samorządu lokalnego;
- budować, nabywać, wywłaszczać, brać i oddawać w dzierżawę różnego rodzaju
mienie, które należy do Organizacji z racji prawa;

- korzystać z ziemi z racji prawa;
- zaciągać kredyty;
- nawiązywać oraz rozwijać stosunki z resortami, urzędami, inymi instytucjami
państwowymi oraz organizacjami w celu wspólnego załatwiania problemów oraz
zorganizowania imprez, które odpowiadają celom i zamierzeniom Organizacji;
- prowadzić działalność przedsiębiorczą celem osiągnięcia zadań statutowych oraz
odpowiadającą tym zadaniom;
- zakładać towarzystwa, spółki gospodarcze, inne struktury gospodarcze, oraz
nabywać mienie, przeznaczone do prowadzenia działalności przedsiębiorczej;
- zorganizowywać i przeprowadzać w zgodności z obowiązującym prawem wystawy,
jarmarki, loterie, licytacje oraz inne imprezy widowiskowe o charakterze kulturalnooświatowym, reklamować działalność własną;
- brać udział w ogólnopolskich programach naukowych i kulturalnych w Rosji oraz
zagranicą;
- urządzać konferencje, seminaria, sympozja, kierować swoich członków na studia i
staże;
- utrzymywać bezpośrednie związki oraz kontakty międzynarodowe;
- zawierać odpowiednie umowy;
- zawierać rozmaite transakcje cywilno-prawne, umowy, porozumienia, kontrakty
zgodne z obowiązującym ustawodawstwem;
- realizować inne plenipotencje zgodne z obowiązującym ustawodawstwem.
3.2. Obowiązki Organizacji:
- przestrzegać wymogów obowiązującego ustawodawstwa oraz niniejszego Statutu;
- corocznie informować organ, który podjął decyzję o rejestracji państwowej
Organizacji, o kontynuowaniu swojej działalności, podając jednocześnie
informacje, które mają być wpisane do jednolitego rejestru osób prawnych;
- dopuszczać przedstawicieli organu, który podjął decyzję o rejestracji państwowej
Organizacji, na urządzane imprezy oraz ułatwiać im zapoznanie się z działalnością
Organizacji, przedstawiać dokumenty o które proszą;
Zrzeszenie społeczne obowiązane jest także informować organ, który podjął decyzję o
rejestracji państwowej owego zrzeszenia, o zmianie danych, wspomnianych w
punkcie 1 artykułu 5 Ustawy Federalnej „O rejestracji państwowej osób prawnych
oraz przedsiębiorców indywidualnych”, za wyjątkim wiadomości na temat
uzyskanych licencji, w ciągu trzech dni od powstania takich zmian.
3.3. Organizacja ponosi odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności
ekstremistycznej zgodnie z Ustawą Federalną „O przeciwstawianiu się działalności
ekstremistycznej”.
4. CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJI.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.
4.1. Członkami Organizacji mogą być pełnoletni obywatele Federacji Rosyjskiej,
cudzoziemcy i osoby nie posiadające obywatelstwa oraz osoby prawne – zrzeszenia
społeczne, które uznają niniejszy Statut, biorą udział w działalności Organizacji oraz
uiszczają składki.

4.2. Przyjęcia w poczet członków Organizacji i wydalenia z Organizacji osób
fizycznych dokonuje Zarząd na podstawie pisemnego podania. Przyjęcia w poczet
członków Organizacji i wydalenia z Organizacji osób prawnych dokonywane są na
podstawie protokołu upoważnionego organu osoby prawnej w sprawie nabycia lub
zrzeczenia się członkowstwa Organizacji.
4.3. Członkowie Organizacji mają prawo:
 wybierać i być wybieranym do władz Organizacji;
 kierować do władz Organizacji propozycje i podania z zakresu działalności
Organizacji, żądać żeby były one uważnie rozpatrzone;
 zwracać się do Organizacji celem uzyskania wsparcia dla obrony swoich praw oraz
po inną pomoc;
 nieskrępowanie zrzekać się członkowstwa Organizacji drogą złożenia pisemnego
podania;
 brać udział w imprezach urządzanych przez Organizację.
4.4. Członkowie Organizacji mają obowiązek:
 przestrzegać Statutu niniejszego;
 wykonywać decyzje podjęte przez Prezesa i Zarząd;
 brać udział w propagowaniu celów i zamierzeń Organizacji, udzielać pomocy
innym członkom Organizacji;
 uiszczać wpisowe i składki członkowskie;
 opuszczając poczet członków Organizacji zwrócić mienie oraz środki pieniężne
należące do Organizacji.
4.5. W razie, gdyby członek Organizacji dopuścił się czynów skierowanych na
podważanie autorytetu Organizacji lub jej bazy materialnej, a tak samo w razie
poważnego przez niego pogwałcenia Statutu niniejszego, on może zostać wydalony z
Organizacji.
5. STRUKTURA ORAZ WŁADZE ORGANIZACJI.
5.1. Strukturę Organizacji stanowią Filie tworzone w miastach i rejonach Kraju
Krasnodarskiego. Filie nie posiadają osobowości prawnej i działają na podstawie
Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Organizacji. Kierownik Filii mianowany
jest przez Prezesa Organizacji i działa na podstawie udzielonej mu plenipotencji.
5.2. Organizacja posiada Filię w mieście Biełoreczeńsku.
5.3. Wyższą władzę Organizacji stanowi Zebranie Walne, które zbiera się w miarę
potrzeby, lecz co najmniej 1 raz na 5 lat. Na posiedzenie nadzwyczajne Zebranie
Walne zbiera się na wniosek Prezesa, Zarządu lub na wniosek pisemny co najmniej 15
członków Organizacji.
Zebranie Walne jest prawomocne jeśli na posiedzeniu obecna jest co najmniej
jedna trzecia członków Organizacji. W razie braku kworum Zebranie Walne zbiera
się w drugim terminie. Zebranie Walne w drugim terminie jest prawomocne bez
względu na liczbę obecnych członków Organizacji. Uchwały są podejmowane zwykłą
większością głosów obecnych członków Organizacji. Uchwały Zebrania Walnego w
sprawie zatwierdzenia Statutu, wprowadzenia do niego zmian i dopełnień, wyłonienia

podstawowych kierunków działalności Organizacji, kwestii rozwiązania Organizacji
zapadają jeśli opowie się za nimi dwie trzecie obecnych członków Organizacji.
5.4. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Walnego należą:
 zatwierdzenie Statutu Organizacji, wprowadzenie do niego zmian oraz dopełnień,
które mają być zarejerestrowane według ustalonego porządku;
 wybory Prezesa, Wiceprezesa, Zarządu oraz Rewidenta;
 omawianie najważniejszych problemów rozwoju Organizacji;
 wyłonienie zasadniczych kierunków działalności Organizacji;
 zatwerdzenie sprawozdań Prezesa, Zarządu i Rewidenta;
 rozstrzygnięcie kwestii rozwiązania Organizacji.
5.5. W okresie między Zebraniami Walnymi działalność Organizacji kierowana jest
przez Zarząd, który wybierany jest na wniosek Prezesa przez Zebranie Walne na
kadencję 5-letnią. Posiedzenia Zarządu powinne się odbywać co najmniej 4 razy
rocznie.
Posiedzenia Zarządu są prawomocne w obecności ponad połowy jego członków.
Decyzje zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby
głosów decydujący jest głos Prezesa.
5.6. Do kompetencji Zarządu należą wymienione niżej zagadnienia:
 przyjmowanie i wydalenie członków Organizacji;
 ustalenie rozmiaru wpisowego oraz składek członkowskich;
 zatwierdzenie Regulaminu Filii oraz Regulaminów innych struktur wewnętrznych
Organizacji;
 ewidencja członków Organizacji;
 zatwierdzenie na wniosek Prezesa instrukcji służbowych oraz wykazu etatów dla
pracowników Organizacji;
 kontrola wykonywania postanowień uchwalonych przez Zebranie Walne;
 opracowywanie planów dla podstawowych przedsiewzięć, podjętych przez
Organizację, kosztorysów wpływów i wydatków, przedstawienie ich dla
zatwierdzenia przez Prezesa;
 podjęcie decyzji w sprawie wydatkowania środków pieniężnych Organizacji;
 podjęcie decyzji w sprawie przygotowywania i przeprowadzenia zwyczajnego
oraz nadzwyczajnego Zebrania Walnego;
 podjęcie decyzji w sprawie utworzenia towarzystw i spółek gospodarczych celem
prowadzenia działalności przedsiębiorczej;
 podjęcie decyzji w inych sprawach, które nie należą do kompetencji Zebrania
Walnego.
5.7. W okresie między Zebraniami Walnymi działalnością Organizacji kieruje Prezes,
wybierany na kadencję 5-letnią. Do obowiązków Prezesa należą:
 przygotowywanie porządku dziennego dla Zebrania Walnego;
 zwołanie zwyczajnego oraz nadzwyczajnego Zebrania Walnego;
 reprezentowanie Organizacji bez plenipotencji wobec organów państwowych,
instytucji i organizacji, udzielania plenipotencji, zawarcia umów w imieniu
Organizacji;
 mianowanie kierowników Filii oraz innych struktur wewnętrznych, a tak samo
udzielenie im plenioptencji;

angażowanie oraz zwolnienie z pracy etatowych pracowników Organizacji;
podpisywanie finansowych oraz innych dokumentów;
zatwierdzenie kosztorysu wydatków i wpływów;
ubieganie się o otwarcie kont rozliczeniowych w banku;
podejmowanie decyzji w sprawach bieżących wewnętrznej działalności
Organizacji;
 rozwiązywanie innych problemów działalności, które nie należą do kompetencji
Zebrania Walnego i Zarządu.
Podczas nieobecności Prezesa jego obowiązki wykonuje Wiceprezes, który jest
wybierany na kadencję 5-letnią. Wiceprezes reprezentuje Organizację bez
plenipotencji wobec organów państwowych, instytucji i organizacji.
5.8. Rewident jest wybierany przez Zebranie Walne na kadencję 5-letnią celem
kontroli prowadzenia działalności finansowej i gospodarczej. Rewident dokonuje
rewizji co najmniej 1 raz rocznie.
Członkowie Zarządu, Prezes, Wiceprezes oraz pracownicy etatowi nie mogą
pełnić obowiązków Rewidenta.






6. ŚRODKI PIENIĘŻNE. MAJĄTEK.
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM.
6.1. Organizacja może mieć w posiadaniu: gmachy, budowle, zasoby mieszkaniowe,
działki ziemi, środki transportowe, wyposażenie, inwentarz, środki pieniężne, akcje,
inne papiery wartościowe, mienie o przeznaczeniu kulturalno-oświatowym, niezbędne
dla zabezpieczenia działalności statutowej Organizacji.
6.2. Organizacja może mieć w posiadaniu: zakłady, wydawnictwa, środki masowego
przekazu informacji zakładane i nabywane na koszt własny Organizacji zgodnie z jej
zadaniami statutowymi. Własność należąca do Organizacji broniona jest przez prawo.
6.3. Na środki pieniężne Organizacji składają się składki członkowskie, zapisy i
darowizny, pożyczki bankowe, wpływy z prelekcji, wystaw, jarmarków, loterii,
licytacji oraz innych imprez, wpływy z działalności przedsiębiorczej i edytorskiej,
wpływy z transakcji cywilno-prawnych, kontaktów gospodarczych z zagranicą oraz
inne nie zabronione przez prawo wpływy.
6.4. Wpływy z działalności przedsiębiorczej i edytorskiej nie mogą być dzielone
pomiędzy członkami Organizacji lecz powinne być wykorzystywane wyłącznie w
zakresie statutowych celów i zadań.
7. DOKONYWANIE ZMIAN ORAZ DOPEŁNIEŃ.
7.1. Zmiany do Statutu Organizacji wprowadzane są na mocy postanowienia Zebrania
Walnego i podlegają rejestracji państwowej w tym samym trybie i tym samym
terminie, jaki obowiązuje w przypadku rejestracji państwowej Organizacji, oraz
nabywają mocy prawnej od momentu owej rejestracji.

8. USTANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI.
8.1. Działalność Organizacji może ustać w drodze reorganizowania lub rozwiązania.
8.2. Reorganizowanie Organizacji dokonywane jest na mocy uchwały Zebrania
Walnego.
Rejestracja zrzeszenia społecznego, które powstało na skutek reorganizowania,
dokonywana jest według ustalonego trybu prawnego.
Kwestie kontynuatorstwa prawnego rozstrzygane są zgodnie z artykułami 58, 59
Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej.
8.3. Rozwiązanie Organizacji może nastąpić na mocy uchwały Zebrania Walnego lub
z wyroku sądowego.
8.4. Majątek Organizacji po rozliczeniu się z wierzycielami użyty ma być na cele
statutowe.

