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REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POROZUMIENIA KOMBANTANTÓW I OSÓB
REPRESJONOWANYCH OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ ORGANU OPINIODAWCZO
– DORADCZEGO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Postanowienia ogólne
§1
Podstawą prawną działania Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób
Represjonowanych Okresu II Wojny Światowej zwanego dalej „Porozumieniem” jest
art. 19 Konstytucji RP oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (Dz.U.2016 poz.486 z późn. zm.)
§2
Porozumienie jest Organem Opiniodawczo – Doradczym Marszałka Województwa.
Współdziała w wykonywaniu przez samorząd województwa działań zmierzających
do krzewienia patriotyzmu, pielęgnowania polskości, dopełnieniu realizowanej przez
państwo opieki i pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych, a także
w podejmowaniu inicjatyw związanych z upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość
i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu
powojennego. W tym zakresie współpracuje z kombatantami i osobami represjonowanymi,
instytucjami państwowymi, samorządami terytorialnymi oraz organizacjami społecznymi.
§3
1. Porozumienie jest dobrowolnym zrzeszeniem Stowarzyszeń i Związków Kombatantów
oraz Osób Represjonowanych zarejestrowanych sądownie, zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 poz. 210), działających
na terenie województwa świętokrzyskiego w oparciu o ustawę z dnia 24 stycznia 1991r.
(Dz.U. 2016 poz.1255 z poźn. zm.) o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
2. Status organizacyjny Porozumienia, jego skład i zakres działania określa niniejszy
Regulamin podlegający przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
§4
1. Organizacje wymienione w § 3 ust. 1 działają w Porozumieniu przez swoich
przedstawicieli

w
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podopiecznych
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uprawnieniami,
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Urząd

ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W razie przewidzianej nieobecności
2 osób
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desygnuje

pisemnie
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zastępcę

z uprawnieniami nadanymi przez UdsKIOR.
2. Marszałek Województwa z własnej inicjatywy może powołać w skład Porozumienia
kombatantów i osoby represjonowane z uprawnieniami nadanymi przez Urząd
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
3. Organizacja (§ 3 ust. 1) może odwołać pisemnie swojego delegata i zastąpić go innym.
4. Organizacja (§ 3 ust. 1) ma prawo wystąpić z Porozumienia uzasadniając pisemnie
swoje wystąpienie.
§5
1. Okres działalności Porozumienia nie jest określony czasowo.
2. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez
co najmniej 2/3 członków Porozumienia w głosowaniu jawnym.
§6
1. Porozumienie nie ma prawa ingerencji w wewnętrzne sprawy działalności organizacji
będących jej członkami.
2. Porozumienie współpracuje z Urzędem Marszałkowskim, który zapewnia obsługę
techniczno –administracyjną Porozumienia.
§7
1. Prowadzący zebranie zwołuje zebranie członków którego celem jest wybór spośród
członków Porozumienia Przewodniczącego i jego zastępcy.
2. Wybory Przewodniczącego i jego zastępcy wymagają obecności 2/3 członków
Porozumienia.
3. Przewodniczący pełni obowiązki przez cztery lata.
4. Uchwały i decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
2/3 głosów członków Porozumienia w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej
1/2 obecnych na posiedzeniu członków Porozumienia będzie wnioskowała o głosowanie
tajne.
§8
Do zakresu działania Porozumienia należy:

1. Opracowanie projektu harmonogramu pracy Porozumienia.
2. Realizując zadania podejmuje współpracę na terenie województwa świętokrzyskiego –
samorządami wszystkich szczebli, administracją państwową, instytucjami państwowymi
i samorządowymi, Wojewódzką Radą Kombatancką i organizacjami społecznymi.
w odniesieniu do takich zadań jak:
2.1 Kultywowanie tradycji walki i zwycięstwa narodu polskiego, pamięci o ofiarach
okupanta jak i osób prześladowanych za działalność o wolność i suwerenność.
2.2 Opieki zdrowotnej, pomocy materialnej i socjalnej oraz opieki społecznej na rzecz
kombatantów i osób represjonowanych oraz ich rodzin. Współpraca w tym zakresie
z Radami Powiatowymi Kombatantów i Osób represjonowanych.
2.3 Współpraca z młodzieżą szkolną i harcerską (kształtowanie w niej postaw
patriotycznych, kultywowania tradycji walk o niepodległość i suwerenność – min.
poprzez opiekę nad miejscami pamięci i męczeństwa, współuczestniczenie
w rocznicowych uroczystościach państwowych i kombatanckich).
2.4 Współpraca z mediami (prasa, radio, telewizja) w celu popularyzacji tematyki
historycznej związanej z okresem II Wojny Światowej oraz prezentacja stanowisk
Porozumienia wobec oświadczeń i publikacji niezgodnych z prawdą, fałszujących
historię i uwłaczających kombatantom.
2.5 Promowanie i popularyzacja opracowań z zakresu tradycji walki i zwycięstwa narodu
polskiego.
2.6 Współpraca z osobami, które w sposób aktywny udzielają pomocy kombatantom
z różnych dziedzin życia.
2.7 Współpraca z Radami Powiatowymi Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz
z samorządami gminnymi w sprawach dopełnienia realizowanej przez państwo
opieki i pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych.
2.8 Uczestnictwo przedstawicieli Porozumienia w Sesjach Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego.
3. Do obowiązków Przewodniczącego Porozumienia należy:
3.1 zwoływanie posiedzeń Porozumienia w razie zaistnienia takiej potrzeby, jednak nie
rzadziej niż dwa razy w roku.
3.2 Zwoływanie doraźnych posiedzeń Porozumienia w przypadkach konieczności
rozpatrzenia spraw pilnych i ważnych.
3.3 Zapraszanie na posiedzenia Porozumienia przedstawicieli administracji państwowej
i samorządowej, organizacji społecznych, wojska itp. w charakterze konsultantów,
doradców, ekspertów – z głosem doradczym.
3.4 Kierowanie wykonywaniem uchwał i decyzji Porozumienia.

3.5 Reprezentowanie Porozumienia na zewnątrz.
§9
Tryb

działania

Świętokrzyskiego

Porozumienia

Kombatantów

i

Osób

Represjonowanych II Wojny Światowej.
1. Porozumienie pracuje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Porozumienia odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak dwa razy
w roku.
3. Posiedzenie Porozumienia uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej
2/3 członków Porozumienia.
4. Z przebiegu posiedzeń Porozumienia sporządza się protokoły.
5. Protokoły

z

posiedzeń.

listy

obecności

i

inna

dokumentacja

Porozumienia

przechowywana jest w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
6. Każdy

z

członków

Porozumienia

ma

zapewniony

nieograniczony

dostęp

do dokumentów Porozumienia – w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego.
7. Każdy z członków może żądać kopii i odpisów z dokumentów Porozumienia.
§ 10
1. Porozumienie podejmuje uchwały, opracowuje stanowiska i wyraża opinię.
2. Decyzje Porozumienia podejmowane w postaci uchwał zapadają zwykłą większością
głosów.
3. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Porozumienia.
§ 11
1. Członkowie Porozumienia powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku
obrad, na co najmniej 14 dni przed terminem. Wraz z zawiadomieniem doręczane
są materiały na posiedzenie w tym porządek obrad.
2. Powiadomienie może odbyć się drogą pocztową, faksową lub elektroniczną.
Powiadomienie dokonuje się na adres wskazany przez każdego z członków
Porozumienia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust. 1, może ulec
skróceniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
Działalność w Porozumieniu ma charakter społeczny.
§ 13
Porozumienie korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
§ 14
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

