Oddział Stowarzyszenia
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§ 24
2. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są:
1) Oddziały;
2) Oddziały działające poza granicami kraju.
3. Oddział może być powołany, jeśli na danym terenie mieszka, pełni służbę lub
pracuje co najmniej 15 członków zwyczajnych. O utworzeniu Oddziału i jego
zasięgu terytorialnym oraz siedzibie decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia
na podstawie wniosku co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do
Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi.
4. Oddział może posiadać osobowość prawną za pisemną zgodą Zarządu Głównego
Stowarzyszenia.
5. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału;
2) Zarząd Oddziału;
3) Komisja Rewizyjna Oddziału
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Zasady tworzenia oddziału terenowego:
1. Uchwała 15 członków założycieli o założeniu oddziału
terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów;
2.
•
•
•
•

Do Zarządu Głównego SPA Oddział terenowy przesyła:
Wniosek o utworzenie oddziału terenowego;
Uchwałę o założeniu oddziału terenowego,
Protokół zebrania założycielskiego Oddziału Terenowego
SPA;
Listę członków założycieli Oddziału Terenowego (pełne
dane + nr PESEL)
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Działanie Zarządu Głównego SPA;
1. Uchwała o utworzeniu Oddziału terenowego SPA;
2. Przesłanie do KRS formularzy KRS WA oraz KRS Z20;
3. Przesłanie do Oddziału terenowego odpisu uchwały Zarządu Głównego
SPA o powołaniu Oddziału terenowego.

Zarząd każdego oddziału (z osobowością prawną lub bez) musi w ciągu
14 dni od powstania poinformować o tym starostę powiatu (czyli organ
nadzoru) właściwy ze względu na siedzibę.
W informacji podaje adres oddziału, skład zarządu oraz statut.
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Oddział z osobowością prawną
Zarejestrowanie oddziału z własną osobowością prawną wymaga przede
wszystkim:
• uzyskania zgody na powstanie oddziału ze strony organizacji
macierzystej;
• zgłoszenia wniosku rejestracyjnego przez nowy oddział do Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS) właściwego dla siedziby oddziału.
Aby powstał oddział musi odbyć się tzw. zebranie założycielskie, podczas
którego założyciele powołują oddział, wybierają władze i komitet
założycielski, odpowiedzialny za rejestrację.
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Wniosek o rejestrację oddziału stowarzyszenia zawiera:
• Formularz KRS-W20
• Formularz KRS-WK - dla zarządu
• Formularz KRS-WK - dla komisji rewizyjnej
• Protokół z zebrania założycielskiego
• Uchwały o wyborze: komitetu założycielskiego, zarządu i komisji
rewizyjnej
• Lista członków założycieli (wraz z oświadczeniem o pełnej zdolności do
czynności prawnych i o tym, że nie są pozbawieni praw publicznych) z
ich własnoręcznymi podpisami
• Statut organizacji macierzystej uwierzytelniony przez KRS
• Uchwała organizacji macierzystej o powołaniu oddziału (np. uchwała
walnego zebrania lub uchwała zarządu oddziału głównego)
• Wyciąg z rejestru organizacji macierzystej
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Wniosek składa komitet założycielski oddziału do KRS właściwego ze
względu na siedzibę tego oddziału.
Oddział uzyskuje własną osobowość prawną z chwilą wpisania go do KRS.
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Oddział bez osobowości prawnej
Procedura powstania może być taka sama w przypadku oddziału, który
będzie miał osobowość prawną (w zależności od zasad określonych przez
organizację macierzystą), ale nie ma konieczności rejestracji w KRS.
Dodatkowo, organizacja macierzysta zgłasza powstanie oddziału do
swojego KRS na odpowiednich formularzach rejestrowych (KRS-Z20 i
załącznik KRS-WA oraz dokumenty potwierdzające powołanie oddziału np.
uchwała zarządu o powołaniu oddziału)
Oddział bez osobowości prawnej posługuje się statutem oraz numerem KRS
organizacji macierzystej.
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Zarząd każdego oddziału (z osobowością prawną lub
bez) musi w ciągu 14 dni od powstania poinformować
o tym starostę powiatu (czyli organ nadzoru) właściwy
ze względu na siedzibę.
W informacji podaje adres oddziału, skład zarządu
oraz statut.
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