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 Rozdział I 

 Postanowienia ogólne 

 
Art. 1. 

1. Stowarzyszenie pod nazwą: Royal Rangers Polska, zwane dalej RRP, jest 

ogólnopolską, chrześcijańską organizacją skautową (harcerską). 

2. RRP odwołuje się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego 

harcerstwa. 

3. Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy 

rozwój dzieci i młodzieży, w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i 

obywatelskich. 

4. RRP używa symboli i barw narodowych, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5. Ideały wychowawcze RRP określają: Złota Zasada, Przyrzeczenie i Prawo Royal Rangers. 

6. Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: "A więc wszystko, co byście chcieli, 

aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie." (Ewangelia Mateusza 7,12) 

7. Przyrzeczenie Royal Rangers brzmi: "Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć 

Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i 

wprowadzając w życie Złotą Zasadę." 

8. Prawo Royal Rangers brzmi:  

 Royal Rangers jest: 

1. Gotowy - psychicznie, fizycznie, duchowo. 

2. Czysty - na ciele, w myślach i w mowie. 

3. Uczciwy - nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie. 

4. Dzielny - odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby. 

5. Wierny - Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom. 

6. Uprzejmy - miły, grzeczny, troskliwy. 

7. Posłuszny - rodzicom, liderom, przełożonym. 

8. Duchowy - modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię. 

9. RRP pracuje metodą skautową (harcerską), której podstawę stanowią system 

zastępowy oraz system stopni i sprawności. 

 

Art. 2. 

1. Royal Rangers Polska może używać skrótu RRP. 

2. RRP posiada osobowość prawną. 

3. RRP prowadzi działalność pożytku publicznego.  

4. RRP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji skautowych, oraz 

innych organizacji o podobnym charakterze i celach działania. 

5. RRP może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla RRP lub dla 

celów obranych przez RRP. 

6. RRP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 
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spraw może zatrudniać pracowników. 

7. Postanowienia Statutu, w których mowa o skaucie (harcerzu), instruktorze, 

przewodniku, podharcmistrzu, harcmistrzu, komendancie, stosuje się odpowiednio do 

skautek (harcerek), instruktorek, przewodniczek, podharcmistrzyń, harcmistrzyń i 

komendantek. 

 

 Rozdział II 

Teren działalności i siedziba RRP 

 

Art. 3. 

1. Terenem działalności RRP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych RRP może prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 4. 

Siedzibą władz naczelnych RRP jest miasto Wrocław.  

  

 Rozdział III 

 Cele i formy działalności RRP 

 

Art. 5. 

Celem RRP jest: 

1. prowadzenie działalności wychowawczej, 

2. praca z dorosłymi i pomoc rodzinom w wychowywaniu dzieci i młodzieży zgodnie z 

wartościami chrześcijańskimi, 

3. krzewienie etyki chrześcijańskiej, 

4. promowanie wartości rodzinnych, 

5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

6. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a 

także podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa 

obywatelskiego, 

7. działalność charytatywna i opiekuńczo-charytatywna, 

8. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

9. rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami Polski oraz innych 

krajów, 

10. podejmowanie działań i promocja rozwiązań zwiększających poziom porządku i 

bezpieczeństwa publicznego, kształtowanie właściwych postaw społecznych i wcielanie 

antyuzależnieniowego modelu życia, 

11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

12. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
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zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, w 

szczególności wśród młodzieży, 

14. tworzenie i wspieranie rozwoju powiązań oświatowo-kulturalnych i naukowych ze 

światem, w szczególności wymiany informacji, 

15. działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska, 

16. promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w społeczeństwie obywatelskim, 

17. ochrona i promocja zdrowia, 

18. działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, 

19. działalność edukacyjna i oświatowa, 

20. promocja i organizacja wolontariatu, 

21. promowanie międzywyznaniowej współpracy pomiędzy różnymi środowiskami 

chrześcijańskimi. 

 

Art. 6. 

1. Działalność statutowa RRP może mieć charakter odpłatny i nieodpłatny. 

2. Działalność odpłatną RRP może prowadzić w następującym zakresie (według PKD): 

1. 55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania, 

2. 55.30.Z  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe, 

3. 58.11.Z  Wydawanie książek, 

4. 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza, 

5. 79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki, 

6. 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych, 

7. 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

8. 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację, 

9. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi. 

 

3. Działalność nieodpłatną  RRP może prowadzić w następującym zakresie (według 

PKD): 

1. 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

2. 94.99.Z  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 
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 Rozdział IV 

Członkowie RRP, ich prawa i obowiązki 

 

Art. 7. 

1. Członkowie RRP dzielą się na:  

1. zwyczajnych,  

2. wspierających,  

3. honorowych.  

2. Członkami zwyczajnymi RRP mogą być zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy 

posiadający miejsce zamieszkania w Polsce. 

3. Członkostwo w RRP nabywa się poprzez wyrażenie woli przystąpienia do RRP, które 

następuje poprzez złożenie deklaracji członkowskiej lub opłacenie składki członkowskiej 

(podstawowej lub zadaniowej). Osoby w wieku do lat 16 mogą należeć do RRP za 

pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.  

Art. 8. 

1. Instruktorem zostaje się po zdobyciu stopnia instruktorskiego: harcmistrza, 

podharcmistrza, lub przewodnika i złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego. 

2. Stopień instruktorski nadaje rozkazem Komendant Główny na podstawie rekomendacji 

Komisji Stopni Instruktorskich. 

3. Instruktorem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat. 

 

Art. 9. 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie 

posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która zadeklaruje na cele RRP pomoc finansową lub rzeczową. 

2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w RRP przez swojego przedstawiciela. 

3. Przyjęcie na członka wspierającego następuje w drodze uchwały Komendy Głównej. 

 

Art. 10. 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

RRP lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się RRP.  

2. Godność członka honorowego nadaje się w drodze uchwały Komendy Głównej. 

 

Art. 11. 

1. Członkowie zwyczajni RRP mają prawo: 

1. brać udział we wszystkich formach pracy RRP, 

2. wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących RRP, 

3. korzystać z urządzeń, sprzętu, placówek i świadczeń RRP, na zasadach określonych 

przez Komendę Główną, 

4. nosić mundur i odznaki organizacyjne RRP. 

2. Instruktorzy mają ponadto prawo do przyjmowania Przyrzeczenia Royal Rangers i 

Zobowiązania Instruktorskiego. 
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3. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym. 

4. Członkowie honorowi mają ponadto prawo brania udziału z głosem doradczym w 

obradach Walnego Zjazdu. 

5. Członkowie wspierający mają prawo wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach 

dotyczących RRP, a także brać udział z głosem doradczym w obradach Walnego Zjazdu. 

 

Art. 12. 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom kadry RRP. 

2. Kadrę RRP stanowią pełnoletni członkowie zwyczajni pełniący funkcje: 

1. drużynowego, przybocznego lub zastępowego,  

2. Komendanta Szczepu, Komendanta Okręgu, oraz ich zastępców, 

3. członków władz RRP pochodzących z wyboru, 

4. inne stałe funkcje związane z realizacją zadań statutowych powierzane rozkazem 

właściwego Komendanta Szczepu, Komendanta Okręgu lub Komendanta Głównego. 

3. Komendant Szczepu może dopuścić do pełnienia funkcji: drużynowego, przybocznego 

lub zastępowego w Szczepie członka zwyczajnego, który nie ukończył 18 lat i posiada 

odpowiednie kwalifikacje. Funkcje te są prowadzone pod bezpośrednim nadzorem osoby 

pełnoletniej. 

 

Art. 13. 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1. postępować w zgodzie z Prawem Royal Rangers, Statutem, regulaminami i uchwałami 

władz RRP, 

2. popierać i czynnie realizować cele RRP, 

3. opłacać składki i wypełniać inne świadczenia obowiązujące w RRP, 

4. prowadzić życie chrześcijańskie zgodne z zasadami Ewangelii.  

 

Art. 14. 

1. Członkostwo zwyczajne w RRP ustaje przez:  

1. dobrowolne wystąpienie, 

2. skreślenie z listy członków z powodu: nieprzestrzegania Statutu, nieprzestrzegania 

uchwał władz RRP, rażącego odejścia od zasad życia chrześcijańskiego, utraty praw 

publicznych, śmierci, 

3. zaleganie z opłatą podstawowej składki członkowskiej przez 1 rok. 

2. Wystąpienie następuje w drodze złożenia stosownego oświadczenia właściwemu 

Komendantowi Szczepu, Komendantowi Okręgu lub Komendantowi Głównemu. 

3. Decyzję o skreśleniu z listy członków RRP podejmuje Komendant Szczepu, lub 

Komendant Główny, jeżeli sprawa dotyczy Komendanta Szczepu, Komendanta Okręgu 

lub ich zastępców. Decyzję o skreśleniu z listy członków członka Komendy Głównej, 

Głównej Komisji Rewizyjnej, lub Głównego Sądu Koleżeńskiego podejmuje Walny Zjazd. 
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Art. 15. 

1. Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy członków można złożyć w terminie 14 dni od 

doręczenia decyzji. 

2. Odwołanie rozpatruje Główny Sąd Koleżeński. 

3. Od decyzji Walnego Zjazdu w sprawie skreślenia z listy członków członka Komendy 

Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Głównego Sądu Koleżeńskiego odwołanie nie 

przysługuje. 

 

Art. 16. 

1. Skreślenie z listy członków wspierających lub honorowych następuje na podstawie 

uchwały Komendy Głównej. 

2. Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy członków wspierających lub honorowych 

można złożyć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

4. Odwołanie rozpatruje Główny Sąd Koleżeński. 

 

Art. 17. 

Członek honorowy ma te same obowiązki co członek zwyczajny, jednakże jest zwolniony z 

obowiązku płacenia składek członkowskich.  

 

Art. 18. 

Członek wspierający ma obowiązek świadczyć na cele RRP zadeklarowaną pomoc finansową lub 

rzeczową. 

 

 Rozdział V 

 Władze RRP 

Art. 19. 

Władzami RRP są: 

1. Walny Zjazd, 

2. Komenda Główna, 

3. Główna Komisja Rewizyjna, 

4. Główny Sąd Koleżeński. 

 

Art. 20. 

1. Kadencja wszystkich władz RRP, za wyjątkiem Walnego Zjazdu, trwa 4 lata, są one 

jednak zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.  

2. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz RRP, władzom tym 

przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może 

przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.  

3. Wykonanie uchwał władz RRP powierza się Komendantowi Głównemu, który wydaje w 

tym zakresie odpowiednie rozkazy. 
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Art. 21. 

1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą RRP i jest zwoływany co najmniej raz w roku przez 

Komendanta Głównego jako zgromadzenie sprawozdawcze, a co 4 lata jako 

sprawozdawczo-wyborcze.  

2. Walny Zjazd podejmuje uchwały w sprawach, które nie zostały niniejszym Statutem 

zastrzeżone do kompetencji innych organów RRP. 

 

Art. 22. 

1. W Walnym Zjeździe biorą udział delegaci na Walny Zjazd, po jednym z każdego 

Szczepu, wybrani przez członków kadry Szczepu oraz członkowie władz. 

2. Walny Zjazd może obradować niezależnie od ilości biorących w nim udział delegatów. 

3. Mandat delegata na Walny Zjazd wygasa z chwilą zakończenia Walnego Zjazdu. 

4. O miejscu i terminie Walnego Zjazdu Komendant Główny zawiadamia członków na 

oficjalnej stronie internetowej RRP, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

Art. 23. 

Walny Zjazd:  

1. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komendy Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej 

oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,  

2. podejmuje uchwały o udzieleniu absolutorium członkom władz RRP, 

3. wybiera władze RRP: 

1. Komendanta Głównego, a na jego wniosek Zastępcę Komendanta Głównego, 

oraz 2 - 6 członków Komendy Głównej, 

2. 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, 

3. 3 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, 

4. określa podstawowe założenia do programu działania RRP, 

5. uchwala i zmienia Statut RRP, 

6. podejmuje decyzje w sprawach związanych z członkostwem RRP w innych 

organizacjach, 

7. podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad, 

8. decyduje o rozwiązaniu RRP. 

 

Art. 24. 

Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów. Przy podejmowaniu uchwał o 

zmianach Statutu i o rozwiązaniu RRP obowiązuje bezwzględna większość głosów wszystkich 

uprawnionych do głosowania delegatów. 

 

Art. 25. 

Podejmowanie uchwał i wybór władz odbywają się w głosowaniu jawnym. Na żądanie co 

najmniej 1/10 obecnych, przewodniczący obrad Walnego Zjazdu zarządza tajne głosowanie.  

 

 



Statut RRP. Uchwalony 14.04.2012r.  9 

Art. 26. 

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może odbyć się w każdym czasie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach i jest zwoływany:  

1. z inicjatywy Komendy Głównej, 

2. na wniosek 30% ogólnej liczby członków kadry RRP,  

3. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.  

2. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu RRP Komendant Główny 

zawiadamia członków na oficjalnej stronie internetowej RRP z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Komendant Główny zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd nie później niż w terminie 30 

dni od złożenia wniosku o jego zwołanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Nadzwyczajny Walny Zjazd może zwołać przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. 

 

Art. 27. 

1. Komenda Główna stanowi zarząd RRP. W skład Komendy Głównej wchodzą: Komendant 

Główny, Zastępca Komendanta Głównego oraz 2-6 członków wybranych przez Walny 

Zjazd.  

2. W skład Komendy Głównej mogą wchodzić członkowie zwyczajni, którzy nie byli skazani 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

 

Art. 28. 

1. Komenda Główna kieruje działalnością RRP. 

2. Komenda Główna w szczególności: 

1. kieruje bieżącą działalnością RRP, 

2. reprezentuje RRP na zewnątrz, 

3. uchwala instrukcje i regulaminy, 

4. powołuje Szczepy i Okręgi RRP i sprawuje nadzór nad ich działalnością, 

5. powołuje, nadzoruje i rozwiązuje placówki opiekuńcze, oświatowo-wychowawcze i 

opiekuńczo-charytatywne, uchwala ich regulaminy działania, 

6. powołuje i odwołuje kierownictwo placówek opiekuńczych, oświatowo-

wychowawczych i opiekuńczo-charytatywnych, 

7. powołuje komisje, zespoły i sekcje w celu wykonywania zadań statutowych, 

8. zarządza majątkiem RRP, dysponuje jego funduszami oraz ustala wysokość 

minimalnej składki członkowskiej, która nie może przekraczać 0,5% średniej 

miesięcznej płacy krajowej, 

9. kieruje działalnością gospodarczą RRP, 

10. decyduje o nabyciu i zbyciu nieruchomości, 

11. nawiązuje i utrzymuje kontakty zagraniczne. 
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Art. 29. 

1. Posiedzenia Komendy Głównej zwołuje Komendant Główny nie rzadziej niż 2 razy w 

roku. 

2. Każdy z członków Komendy Głównej może żądać zwołania posiedzenia w terminie 

jednego miesiąca od zgłoszenia żądania. 

3. Uchwały Komendy Głównej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równowagi głosów decyduje 

głos Komendanta Głównego.  

 

Art. 30. 

Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności RRP, a jej członkowie nie mogą 

być członkami Komendy Głównej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

 

Art. 31. 

1. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

2. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

3. Główna Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zjeździe RRP sprawozdanie ze swojej 

działalności, oraz stawia wnioski w przedmiocie przyjęcia, bądź odrzucenia sprawozdań 

pozostałych władz RRP, a także w przedmiocie absolutorium dla członków władz RRP. 

 

Art. 32. 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach RRP. 

Zakres i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walny 

Zjazd.  

 

Art. 33. 

1. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

2. Członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego nie może zostać osoba skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

3. Główny Sąd Koleżeński: 

1. rozpatruje i rozstrzyga odwołania w sprawach o skreślenie z listy członków RRP,  

2. składa na Walnym Zjeździe RRP sprawozdanie ze swojej działalności, 

3. rozstrzyga spory między członkami RRP. 

 

Art. 34. 

Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu w 

terminie 14 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.  
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Art. 35. 

Zakres i tryb działania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez 

Walny Zjazd.  

 

Art. 36. 

Uchwały władz RRP, za wyjątkiem Walnego Zjazdu, zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności, co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decydują głosy 

odpowiednio: Komendanta Głównego, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i 

przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego.  

 

 Rozdział VI 

 Majątek i fundusze RRP 

 

Art. 37. 

Majątek RRP stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

 

Art. 38. 

1. Źródłem powstawania majątku RRP są:  

1. składki członkowskie, 

2. zapisy i darowizny otrzymane od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy, 

3. dotacje oraz subwencje krajowe i zagraniczne osób prawnych, 

4. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez RRP, 

5. dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność RRP, 

6. jednorazowe wsparcia finansowe od osób fizycznych i prawnych, 

7. zbiórki z imprez publicznych. 

2. Składką członkowską RRP jest: 

1. podstawowa składka członkowska, która jest obowiązkowa dla wszystkich członków 

RRP, a jej wysokość i termin do jej wniesienia ustalane są uchwałą Komendy Głównej 

(składka podstawowa), 

2. dodatkowa składka zadaniowa przeznaczona na pokrycie kosztów udziału członka 

RRP w określonym zadaniu, wynikającym z zasad i metod pracy RRP. Wysokość 

dodatkowej składki zadaniowej określa organizator zadania: Komendant Główny, 

Komendant Okręgu, Komendant Szczepu (składka zadaniowa). 

 

Art. 39. 

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz odsetek 

bankowych, pochodzących z tych źródeł, mogą być przeznaczone na wybraną przez RRP 

dowolną realizację jej celu statutowego, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

2. Komenda Główna może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym. 

3. W przypadku powołania RRP do dziedziczenia, Komendant Główny składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili 

składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa 
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długi spadkowe. 

4. Cały dochód uzyskany przez RRP jest przeznaczony na realizację celów statutowych.  

 

Art. 40. 

RRP może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych 

bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 

 

Art. 41. 

Zakazuje się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem RPP w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy RPP 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”, 

2. przekazywania majątku RPP na rzecz członków, 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, 

3. wykorzystywania majątku RPP na rzecz członków, 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, 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie RPP, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Art. 42. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu RRP o charakterze majątkowym i niemajątkowym 

uprawnieni są: Komendant Główny jednoosobowo, lub dwaj członkowie Komendy Głównej 

łącznie. 

 

 Rozdział VII 

Jednostki Terenowe RRP 

 

Art. 43. 

1. Podstawową jednostką terenową RRP jest Szczep. 

2. W celu koordynacji współpracy regionalnej Komenda Główna może powoływać Okręgi, 

jako wspólnoty terytorialne Szczepów. 

3. Szczepy i Okręgi tworzy się i rozwiązuje uchwałą Komendy Głównej. 
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Art. 44. 

1. Szczep liczy co najmniej 12 członków zwyczajnych. 

2. Władzami Szczepu są: 

1. Komendant Szczepu, 

2. Rada Szczepu. 

 

Art. 45. 

1. Komendanta Szczepu powołuje rozkazem Komendant Główny. 

2. Komendant Szczepu kieruje bieżącą działalnością Szczepu i reprezentuje Szczep na 

zewnątrz. 

3. Komendant Szczepu powierza członkom zwyczajnym pełnienie funkcji w Szczepie. 

 

 

Art. 46. 

1. W skład Rady Szczepu wchodzą członkowie kadry Szczepu. 

2. Rada Szczepu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach przekraczających zakres 

bieżącej działalności Szczepu. 

3. Rada Szczepu zarządza majątkiem i funduszami Szczepu. 

 

Art. 47. 

1. Okręg jest terytorialną wspólnotą Szczepów. 

2. Władzami Okręgu są: 

1. Komendant Okręgu.  

2. Rada Okręgu. 

3. Komendanta Okręgu powołuje rozkazem Komendant Główny. 

4. Komendant Okręgu kieruje bieżącą działalnością Okręgu i reprezentuje Okręg na 

zewnątrz. 

5. W skład Rady Okręgu wchodzą Komendanci Szczepów. 

6. Rada Okręgu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach przekraczających zakres 

bieżącej działalności Okręgu. 

 

 Rozdział VIII 

Działalność gospodarcza RRP 

 

Art. 48. 

RRP może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

 

Art. 49. 

Wszelkie dochody RRP pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być 

przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 
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Art. 50. 

Decyzję o rozpoczęciu i zamknięciu działalności gospodarczej podejmuje Komenda Główna. 

 

 Rozdział IX 

Zmiany Statutu i rozwiązanie RRP 

 

Art. 52. 

Zmian w Statucie dokonuje Walny Zjazd RRP bezwzględną większością głosów wszystkich 

uprawnionych do głosowania delegatów. 

 

Art. 53. 

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu RRP, uchwała wskaże likwidatora, sposób 

przeprowadzenia likwidacji i cel, na jaki ma być przeznaczony pozostały majątek. 


