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STATUT 

STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA SENIORÓW 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Art. 1. 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Unia Seniorów zwane dalej „Stowarzyszeniem”. 

 

Art. 2. 

 

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Unii Seniorów. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach, jak również podejmować z nimi współpracę. 

4. Siedzibą władz głównych Stowarzyszenia jest miasto Oświęcim. 

5. Stowarzyszenie, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, może prowadzić 

działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam porządkiem 

prawnym. 

6. Stowarzyszenie może uczestniczyć w akcjach międzynarodowych, zgodnie z jego 

statutowymi celami. 

7. Na zasadach określonych w Statucie, Stowarzyszenie ma prawo do powoływania 

Oddziałów terenowych służących realizacji jego celów. 

8. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

Art. 3. 

 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) 

oraz niniejszego Statutu. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność społecznie użyteczną w zakresie określonym 

ustawą z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz.U.03.96.873. z późn. zm.). 

3. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia oraz odznaki honorowe i nadawać je 

osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nie posiadającym osobowości prawnej 

instytucjom oraz komitetom społecznym, zasłużonym dla celów realizowanych przez 

Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia. 

4. Ustanawianie wyróżnień i odznak oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia. 

5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, symboli oraz odznak z zachowaniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, zatwierdzonych przez Walne Zebrania 

Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. 

6. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się znakiem graficznym, którego wzór zatwierdza 

Walne Zebrania Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. 

7. Stowarzyszenie działa przez organy wskazane w niniejszym Statucie. 
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Art. 4. 

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

spraw administracyjnych może zatrudniać pracowników. 

2. Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach 

przewidzianych prawem. 

3. Stowarzyszenie oraz jego oddziały terenowe mogą prowadzić działalność gospodarczą 

według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 

4. Prowadzenie przez Stowarzyszenie: 

a) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 

b) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub 

c) działalności gospodarczej 

wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem 

przepisów o rachunkowości. 

5. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych 

i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia. 

6. Stowarzyszenie do realizacji celów statutowych może tworzyć fundacje posiadające 

kapitał przeznaczony na określony cel. 

7. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z innymi organizacjami dla realizacji zadań 

statutowych. 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA 

 

Art. 5. 

 

Celami i zadaniami Stowarzyszenia są: 

1. Urzeczywistnianie zasad uznawania i poszanowania prawa osób w podeszłym wieku do 

godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym. 

2. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji osób 

starszych ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, pochodzenie. 

3. Działania na rzecz równouprawnienia starszych obywateli i ich aktywnego uczestnictwa w 

rozwoju na szczeblu gminy, województwa, kraju oraz we współpracy z innymi państwami 

i organizacjami międzynarodowymi, szczególnie z Parlamentem Europejskim, Komisją 

Europejską i instytucjami Unii Europejskiej oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych. 

4. Poprawa jakości i warunków życia osób starszych, obniżenia ich zachorowalności 

i niepełnosprawności, poprzez między innymi: 

a) zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej, w zakresie 

prewencji, terapii i rehabilitacji, 

b) zapewnienie wolnego od barier dostępu do wszystkich miejsc publicznych, 

c) stwarzanie warunków dla korzystania przez osoby starsze z ofert kulturalnych, 

sportowych, towarzyskich, turystycznych, 

d) upowszechnianie technologii cyfrowych podnoszących komfort życia osób starszych, 

e) zapewnienie dostępu do edukacji i szkoleń dla seniorów, 

f) dążenie do odpowiedniego zabezpieczenia emerytalnego seniorów. 

5. Angażowanie się w projekty służące integracji międzypokoleniowej, w oparciu o 

tolerancję i wzajemne poszanowanie. 
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6. Działania na rzecz ochrony rodziny jako najważniejszej komórki państwa oraz dobrego 

wychowania i wykształcenia dzieci i młodzieży. 

7. Współpraca na rzecz pojednania i pokoju między narodami, wsparcie w tego rodzaju 

działaniach władz samorządowych, państwowych oraz organizacji i instytucji 

międzynarodowych, szczególnie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej 

i instytucji Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

8. Wspieranie, współpraca i integracja z Europejską Unią Seniorów (EUS). 

9. Działalność w sferze zadań publicznych obejmująca, stosownie do ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie zadania w zakresie:  

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

b) działalności charytatywnej, 

c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

d) ochrony i promocji zdrowia, 

e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

g) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn, 

h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

k) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

m) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

n) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

o) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym, 

p) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

q) ratownictwa i ochrony ludności, 

r) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą, 

s) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

t) promocji i organizacji wolontariatu, 

u) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe. 

 

Art. 6 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Zabieranie głosu i wyrażenia swojego stanowiska na forum publicznym. 

2. Współpracę ze środowiskami, instytucjami, władzami samorządowymi, organizacjami 

krajowymi i zagranicznymi oraz kierowanie do nich postulatów. 

3. Realizację inwestycji służących poprawie jakości i warunków życia osób starszych oraz na 

rzecz pojednania i pokoju między narodami. 

4. Przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej. 
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5. Organizowanie wolontariatu. 

6. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji związanych z tematyką statutową. 

7. Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z 

tematyką statutową. 

8. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

 

Rozdział 3 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 

Art. 7. 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Zwyczajnych 

2. Wspierających 

3. Honorowych 

 

Art. 8. 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, obywatel polski lub 

cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

który popiera cele Stowarzyszenia oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa 

w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów. 

2. Przyjęcie osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie 

uchwały Zarządu Oddziału, po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata. 

3. Osoba, której odmówiono przyjęcia w poczet członków zwyczajnych ma prawo 

odwołania się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, której uchwała w tym przedmiocie 

jest ostateczna. 

 

Art. 9. 
 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 

a) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia, 

b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo 

wyborcze); 

c) noszenia odznaki Stowarzyszenia oraz otrzymania legitymacji członkowskiej, których 

wzór określa Zarząd Główny Stowarzyszenia, 

d) korzystania z wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do 

Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: 

a) brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele, 

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie 

naruszać solidarności organizacyjnej, 

d) regularnie opłacać składki członkowskie. 

3. Członkowie, którzy ze względów zdrowotnych lub innych nie mogą regularnie 

uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, mogą nadal utrzymywać przynależność 

do Stowarzyszenia, na co winien wyrazić zgodę Zarząd Oddziału Stowarzyszenia. 



 

Statut Stowarzyszenia Polska Unia Seniorów – kwiecień 2014 r.    Strona 5 z 18 

4. Praca członków zwyczajnych na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie, z 

wyjątkiem pracy członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o 

pracę lub umowy cywilnoprawnej. 

5. Za szczególnie duży wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia członkom Stowarzyszenia 

mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia. 

6. Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Delegatów może nadać, 

osobie ustępującej z funkcji Prezesa Stowarzyszenia, tytuł: Honorowego Prezesa 

Stowarzyszenia. 

 

Art. 10. 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna 

(firmy, inne organizacje, itp.), która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc 

finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego 

pełnomocnika. 

2. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału. 

3. Członek wspierający z głosem doradczym może brać udział w obradach Walnego 

Zebrania Oddziału Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający opłaca składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie 

wysokości. 

 

Art. 11. 

 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której godność nadaje Walne 

Zebranie Delegatów za szczególne zasługi dla społeczeństwa lub Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego w okresie między Walnymi Zebraniami Delegatów nadaje 

Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

4. Członek honorowy bez głosu stanowiącego, może brać udział w obradach Walnego 

Zebrania Oddziału Stowarzyszenia. 

 

Art. 12. 

 

1. Wolontariusze na rzecz Stowarzyszenia mogą, bez wynagrodzenia, wykonywać 

świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy. 

2. Świadczenia są wykonywane przez wolontariuszy na zasadach określonych w przepisach o 

działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

Art. 13. 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia z listy członków. 

2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek: 

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego 

osobą prawną, 

b) złożenia przez członka Zarządowi Oddziału pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze 

Stowarzyszenia. 

3. Skreślenia z listy członków, z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd Oddziału dokonuje 

ze skutkiem od dnia śmierci, utraty osobowości prawnej lub złożenia oświadczenia o 

wystąpieniu ze Stowarzyszenia. 
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4. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku: 

a) nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz 

Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 

b) nieopłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

c) popełnienia czynu nielicującego z godnością członka Stowarzyszenia. 

5. Uchwałę o skreśleniu z listy członków, z przyczyn wskazanych w ust. 4 podejmuje 

Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów. 

6. Odpis uchwały o skreśleniu z listy członków, z przyczyn, o których mowa w ust. 4 wraz z 

uzasadnieniem, Zarząd Oddziału doręcza zainteresowanemu członkowi w terminie 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały. 

7. Od uchwały o skreśleniu z listy członków, z przyczyn, o których mowa w ust. 4, 

przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. 

8. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje także wskutek pozbawienia 

godności członka honorowego Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Delegatów. Od tej uchwały nie przysługuje odwołanie. 

 

Rozdział 4 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

Art. 14. 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są władze główne i władze terenowe. 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

3. Władzami głównymi Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Delegatów; 

b) Zarząd Główny, 

c) Główna Komisja Rewizyjna. 

4. Władzami terenowymi Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Oddziału; 

b) Zarząd Oddziału, 

c) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

 

Art. 15. 

 

Wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów oraz wyboru władz Stowarzyszenia 

dokonuje się w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem wyborów zatwierdzonym przez 

Walne Zebranie Delegatów. 

 

Art. 16. 

 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu 

stanowią inaczej. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Walnego Zebrania Delegatów lub Walnego 

Zebrania Oddziału nie uczestniczy co najmniej połowa liczby uprawnionych, wówczas w 

posiedzeniu zwołanym w drugim terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą 

większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być 
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podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po 

upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie. 

 

 

 

 

 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA 

 

Art. 17. 

 

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebrania Delegatów zwoływane są przez Zarząd Główny: 

a) wyborcze – co 4 lata, 

b) sprawozdawcze - co roku 

3. Walne Zebranie Delegatów może być: 

a) zwyczajne, 

b) nadzwyczajne. 

 

Art. 18. 

 

1. W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą: 

a) Delegaci Oddziałów, w ilości nie mniejszej niż dwóch delegatów, 

b) Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej. 

c) Osoby, niebędące członkami Stowarzyszenia, zaproszone przez Zarząd Główny 

Stowarzyszenia. 

2. Podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów, czynne prawo wyborcze przysługuje 

osobom wskazanym w ust.1 pkt. a-b, natomiast bierne prawo wyborcze przysługuje 

wszystkim członkom zwyczajnym Stowarzyszenia. 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów do władz głównych określa regulamin 

uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. 

 

Art. 19. 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów w szczególności należy: 

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 

2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia oraz 

zatwierdzanie sprawozdań finansowych, 

3. Rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, 

4. Wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, 

5. Wybór i odwołanie Zarządu Głównego, 

6. Wybór i odwołanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 

7. Uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia, 

8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego, 

9. Udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium, 

10. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia, 



 

Statut Stowarzyszenia Polska Unia Seniorów – kwiecień 2014 r.    Strona 8 z 18 

11. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich odprowadzania przez 

Oddziały terenowe do Zarządu Głównego, a ten odpowiednio do Europejskiej Unii 

Seniorów. 

12. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 

13. Nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia, 

14. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących nabycia, zbycia lub 

obciążenia nieruchomości, a także ustanowienia fundacji, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

 

 

Art. 20. 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Prezes Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni 

od daty złożenia wniosku przez: 

a) Główną Komisję Rewizyjną, 

b) 1/5 liczby członków Stowarzyszenia. 

3. Zarząd Główny zawiadamia delegatów o miejscu i terminie obrad Walnego Zebrania 

Delegatów co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.  

4. W przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów porządek obrad musi 

obejmować sprawy wskazane przez Zarząd Główny. 

5. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów porządek obrad musi 

obejmować sprawy wskazane we wniosku o zwołanie takiego Zebrania. 

 

Art. 21. 

 

Walne Zebranie Delegatów, po jego otwarciu przez Prezesa Stowarzyszenia, wybiera 

Przewodniczącego oraz przyjmuje zaproponowany porządek obrad i uchwala regulamin obrad 

Walnego Zebrania Delegatów. 

 

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA 

 

Art. 22. 

 

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Prezesem Zarządu Głównego jest Prezes Stowarzyszenia, który kieruje pracami Zarządu 

Stowarzyszenia. 

3. Kadencja Zarządu Głównego kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu. 

4. Zarząd Główny składa się z nie więcej niż 5 członków, w tym: 

a) Prezesa Stowarzyszenia wybieranego przez Walne Zebranie Delegatów spośród 

kandydatów zgłoszonych na Zebraniu, 

b) pozostałych członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów większością 

głosów spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Stowarzyszenia oraz 

delegatów uczestniczących w Zebraniu, 

5. Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego odbywa się na pierwszym posiedzeniu Zarządu, 

które zwołuje Prezes Zarządu Głównego. 

6. Zarząd Główny wybiera z pośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. 

7. Zarząd Główny działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie 

Delegatów. 
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8. W razie zrzeczenia się funkcji członka Zarządu Głównego lub ustania członkostwa w 

Stowarzyszeniu, w trakcie trwania kadencji, Zarząd Główny może powołać nowego 

członka spośród tych, którzy w wyborach uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Art. 23. 

 

1. Do składania oświadczeń woli za Zarząd Główny, w szczególności gdy czynność prawna 

może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych upoważnia się: 

a) Prezesa Zarządu Głównego samodzielnie do kwoty 50.000 zł., 

b) dwu członków Zarządu Głównego w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Głównego. 

2. Zarząd Główny, dla realizacji zadań celowych może utworzyć Biuro Zarządu Głównego. 

3. Biurem Zarządu Głównego kieruje wolontariusz lub inna osoba zatrudniona przez 

Prezesa Zarządu Głównego. 

4. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w prawach 

niezastrzeżonych dla Zarządu Głównego pełni Prezes Zarządu Głównego lub inny 

członek Zarządu Głównego upoważniony przez Prezesa Zarządu Głównego. 

5. Zarząd Główny może upoważnić osobę prowadzącą Biuro Zarządu Głównego do 

wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze 

pracowników, z tym że zatrudnianie i zwalnianie pracowników na stanowiskach 

kierowniczych wymaga zgody Zarządu Głównego. 

6. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu Głównego: 

a) stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje Prezes Zarządu Głównego, 

b) w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa Zarządu Głównego stosunek pracy w imieniu 

Stowarzyszenia nawiązuje pełnomocnik upoważniony przez Walne Zebranie 

Delegatów. 

 

Art. 24. 

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia nie odpowiada za zobowiązania Zarządów Oddziałów 

Stowarzyszenia i wzajemnie, Zarządy Oddziałów Stowarzyszenia nie odpowiadają za 

zobowiązania Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

 

Art. 25. 

 

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności: 

a) opracowanie szczegółowych kierunków działalności Stowarzyszenia w okresie 

między Walnymi Zebraniami Delegatów i czuwanie nad ich prawidłową realizacją, 

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów, 

c) wnioskowanie do Walnego Zebrania Delegatów o ustalenie wielkości składek 

członkowskich, 

d) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, z 

wyłączeniem uchwał w sprawach majątkowych dotyczących nabycia, zbycia lub 

obciążenia nieruchomości, a także ustanawianie fundacji zastrzeżonych do 

kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, 

e) podejmowanie uchwał o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów z jednoczesnym 

określeniem liczby delegatów na Walne Zebranie Delegatów proporcjonalnie do 

liczby członków w poszczególnych Oddziałach, 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału w sprawach dotyczących 

członkostwa, 
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g) podejmowanie uchwał o powołaniu, łączeniu i likwidacji Oddziałów terenowych 

ustalanie wyróżnień i odznak honorowych oraz ich uchwalanie, 

h) nadawanie członkostwa honorowego w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami 

Delegatów, 

i) określenie szczegółowych kierunków działania i sposobów realizacji wyznaczonych 

zadań Stowarzyszenia, 

j) konsultowanie Zarządu Oddziałów, 

k) powoływanie komisji problemowych, 

l) opracowanie regulaminów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

Stowarzyszenia, przedkładanych do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Delegatów, 

m) zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia. 

n) przygotowanie sprawozdań z realizacji planu pracy i planu finansowego 

przedkładanych do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Delegatów, 

2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Głównego, zgodnie z 

potrzebami, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Zarząd Główny dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie 

wymagających kolektywnego działania. 

4. art. 25 w pkt 1 k) zamiast nadzorowanie zapisać konsultowanie 

 

Art. 26. 

 

1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego. 

2. W przypadku równości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu Głównego, a w 

czasie jego nieobecności wyznaczony przez prezesa członek Zarządu Głównego. 

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 

 

Art. 27. 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi, 

b) ocena, we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych, działalności Stowarzyszenia, 

c) określenie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli 

nieprawidłowości, 

d) składanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosków o przyjęcie sprawozdania z 

realizacji programu działania i planu finansowego Stowarzyszenia za rok 

obrachunkowy i o udzielenie Zarządowi Głównemu absolutorium, 

e) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 

f) składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów. 

 

Art. 28. 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne 

Zebranie Delegatów na okres 4 lat. 
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2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera z pośród siebie Przewodniczącego na pierwszym 

posiedzeniu Komisji, które zwołuje Prezes Zarządu Głównego. 

3. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkowie organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

b) nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Głowna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne 

Zebranie Delegatów. 

5. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz jej członkowie mają prawo 

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego. 

6. W razie zrzeczenia się, w trakcie trwania kadencji, funkcji członka Głównej Komisji 

Rewizyjnej lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, Główna Komisja Rewizyjna może 

powołać nowego członka spośród tych, którzy w ostatnich wyborach uzyskali największą 

liczbę głosów. 

7. Powołanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w ust. 5 nie może 

przekroczyć połowy jej składu. 

 

Art. 29. 

 

Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje Komisje Rewizyjne Oddziałów 
 

Rozdział 5 

WŁADZE TERENOWE STOWARZYSZENIA 

 

Art. 30. 
 

1. Oddziały są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia. 

2. Oddziały powołuje i likwiduje Zarząd Główny. 

3. Powołanie Oddziału następuje na wniosek co najmniej 15 osób - założycieli Oddziału. 

4. Oddział Stowarzyszenia działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia bez prawa ustanowienia 

własnych statutów i podlega rejestracji w właściwym miejscowo Sądzie - KRS. 

5. Oddział po zarejestrowaniu posiada samodzielność, lecz kierunki działania prowadzone są 

w ramach programu przyjętego przez Walne Zebranie Delegatów  

6. Oddział Stowarzyszenia działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia, zarejestrowany w 

sądzie pod nazwą Statut Polskiej Unii Seniorów uzupełnioną o nazwę Oddziału. Oddziały 

nie mają prawa ustanowienia odrębnych statutów. 

 

Art. 31. 
 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Oddziału Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia. 

 

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA 

 

Art. 32. 
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1. Walne Zebranie Oddziałów jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebrania Oddziałów zwoływane są przez Zarząd Oddziału: 

a) wyborcze – co 4 lata, 

b) sprawozdawcze - co roku 

3. Walne Zebranie Oddziałów może być: 

a) zwyczajne, 

b) nadzwyczajne. 

 

 

 

Art. 33. 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Prezes Oddziału w ciągu 30 dni od 

daty złożenia wniosku przez: 

a) Zarząd Główny, 

b) Komisję Rewizyjną Oddziału, 

c) 1/5 liczby członków Oddziału. 

3. Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału o miejscu i terminie obrad Walnego 

Zebrania Oddziału co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.  

4. W przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału porządek obrad musi 

obejmować sprawy wskazane przez Zarząd Oddziału. 

5. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału porządek obrad musi 

obejmować sprawy wskazane we wniosku o zwołanie takiego Zebrania. 

 

Art. 34. 

 

1. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą: 

a) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale z czynnym i 

biernym prawem wyborczym, 

b) członkowie honorowi Stowarzyszenia z terenu Oddziału, 

c) członkowie wspierający Stowarzyszenia z terenu Oddziału, 

d) przedstawiciele władz głównych Stowarzyszenia, jeżeli wyrażą taką wolę. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt b-d uczestniczą w Walnym Zebraniu Oddziału z głosem 

doradczym. 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów do władz Oddziałów określa regulamin 

uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. 

 

Art. 35. 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału w szczególności należy: 

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Oddziału Stowarzyszenia 

2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału z działalności Oddziału oraz zatwierdzanie 

sprawozdań finansowych, 

3. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej, 

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

Oddziału Stowarzyszenia, 

5. Wnioskowanie na Walne Zebranie Delegatów w sprawie zmian Statutu, 
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6. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Oddziału, 

7. Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Oddziału, 

8. Wybór i odwołanie Zarządu Oddziału, 

9. Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału, 

11. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów, 

12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Oddziału, 

13. Powoływanie Honorowego Prezesa Oddziału Stowarzyszenia. 

 

 

Art. 36. 

 

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału, Zarząd Oddziału 

zawiadamia swoich członków oraz Zarząd Główny co najmniej 30 dni przed jego 

odbyciem. 

2. Walne Zebranie Oddziału wybiera delegatów na Walne Zebranie Delegatów 

Stowarzyszenia co najmniej 6 tygodni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów. 

3. Mandat delegata wygasa wraz z wyborem nowych delegatów na następne Walne Zebranie 

Delegatów. 

 

Art. 37. 

 

1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd Oddziału składający się z 

członków Zarządu Oddziału w liczbie określonej przez Walne Zebranie Oddziału 

Stowarzyszenia. 

2. Członków Zarządu Oddziału wybiera Walne Zebranie Oddziału na okres 4 lat z tym, że 

kadencja Zarządu Oddziału kończy się z chwilą wyboru nowego składu Zarządu 

3. Zarząd Oddziału składa się z: 

a) Prezesa Zarządu Oddziału wybieranego przez Walne Zebranie Oddziału spośród 

kandydatów zgłoszonych na Zebraniu, 

b) pozostałych członków wybieranych przez Walne Zebranie Oddziału większością 

głosów spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Zarządu Oddziału oraz 

członków Oddziału uczestniczących w Zebraniu, 

4. Ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału odbywa się na pierwszym posiedzeniu Zarządu 

Oddziału, które zwołuje Prezes Zarządu Oddziału. 

5. Zarząd Oddziału wybiera z pośród siebie Wiceprezesa oraz Skarbnika. 

6. Zarząd Oddziału działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Oddziału. 

7. W razie zrzeczenia się funkcji członka Zarządu Oddziału lub ustania członkostwa w 

Stowarzyszeniu, w trakcie trwania kadencji, Zarząd Oddziału może powołać nowego 

członka spośród tych, którzy w ostatnich wyborach uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Art. 38. 

 

Do zadań Zarządu Oddziału należy w szczególności: 

1. Wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Stowarzyszenia. 

2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału Stowarzyszenia 
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3. Kierowanie bieżącą działalnością Oddziału Stowarzyszenia, w okresie pomiędzy 

Walnymi Zebraniami Oddziału Stowarzyszenia. 

4. Nadzorowanie działalności gospodarczej Oddziału Stowarzyszenia, 

5. Zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału Stowarzyszenia 

6. Określenie szczegółowych kierunków działania i sposobów realizacji wyznaczonych 

zadań. 

7. Składanie na Walnym Zebraniu Oddziału Stowarzyszenia rocznych sprawozdań 

z działalności Stowarzyszenia. 

8. Powoływanie lub odwoływanie pełnomocnika, pełnomocników do kierowania 

wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Stowarzyszenia. 

9. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia oraz zatrudnianie pracowników. 

10. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia. 

11. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia 

do zatwierdzenia Walnego Zebrania Delegatów, 

12. Nadzór nad działalnością finansową Oddziału Stowarzyszenia. 

13. Przygotowywanie i przedstawianie na Walnych Zebraniach Oddziału Stowarzyszenia 

wszystkich nowych koncepcji dotyczących jego działalności. 

14. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Oddziału Stowarzyszenia na tle ich 

działalności w organizacji. 

15. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie lub pozbawienie godności członka 

honorowego Stowarzyszenia. 

16. Podejmowanie uchwał w sprawie powołania Honorowego Prezesa Oddziału 

Stowarzyszenia przedkładanych do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Oddziału 

Stowarzyszenia. 

17. Przyjmowanie i skreślanie członków Oddziału Stowarzyszenia. 

 

Art. 39. 

 

1. Honorowy Prezes Oddziału ma prawo uczestniczyć na zaproszenie Prezesa Zarządu 

Oddziału w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym. 

2. Zarząd Oddziału może, na podstawie odrębnego upoważnienia, zlecić Honorowemu 

Prezesowi Zarządu, wykonywanie określonych zadań. 

 

Art. 40. 

 

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału Stowarzyszenia i reprezentuje je na 

zewnątrz. 

2. Zarząd Oddziału składa do konsultacji Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia roczne 

sprawozdania z działalności Oddziału. 

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału są zwoływane przez Prezesa Oddziału w miarę potrzeby, 

nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

Art. 41. 

 

 

1. Do składania oświadczeń woli za Zarząd Oddziału, w szczególności gdy czynność 

prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych upoważnia się: 

a) Prezesa Zarządu Oddziału samodzielnie do kwoty 20.000 zł., 

b) dwu członków Zarządu Oddziału w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Oddziału. 
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2. Zarząd Oddziału, dla realizacji zadań celowych może utworzyć Biuro Zarządu Oddziału. 

3. Biurem Zarządu Oddziału kieruje wolontariusz lub inna osoba zatrudniona przez Prezesa 

Zarządu Oddziału Stowarzyszenia. 

4. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w prawach 

niezastrzeżonych dla Zarządu Oddziału pełni prezes Zarządu Oddziału lub inny członek 

Zarządu Oddziału upoważniony przez Zarząd Oddziału. 

5. Zarząd może upoważnić osobę prowadzącą Biuro Zarządu Oddziału do wykonywania 

funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników, z 

tym że zatrudnianie i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga 

zgody Zarządu Oddziału. 

6. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu Oddziału: 

a) Stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje Prezes Oddziału, 

b) w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa Oddziału stosunek pracy w imieniu 

Stowarzyszenia nawiązuje pełnomocnik upoważniony przez Walne Zebranie 

Oddziału. 

 

Art. 42. 

 

1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału. 

2. W przypadku równości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu Oddziału, a w 

czasie jego nieobecności wyznaczony przez prezesa członek Zarządu Oddziału. 

 

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU 

 

Art. 43. 

 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy w szczególności: 

a) przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli działalności statutowej i 

finansowej Oddziału Stowarzyszenia, 

b) przeprowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 

c) składanie Walnemu Zebraniu Oddziału oraz do wiadomości Głównej Komisji 

Rewizyjnej sprawozdań ze swej działalności, 

d) występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zebrania Oddziału 

Stowarzyszenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału. 

e) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału i zgłaszanie wniosków w 

sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, 

f) Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo do uczestniczenia z głosem 

doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału. 

g) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, 

określenie terminów ich usunięcia, 

h) składanie zastrzeżeń do projektów uchwał, postanowień i decyzji Zarządu Oddziału 

Stowarzyszenia, 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału z każdej przeprowadzonej kontroli sporządza stosowny 

protokół podpisany przez osoby biorące udział w kontroli zarówno ze strony Komisji 

Rewizyjnej Oddziału jak i przedstawicieli Zarządu Oddziału Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna Oddziału protokoły z kontroli obejmującej bieżącą działalność 

Oddziału Stowarzyszenia przedstawia wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi na 

najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia. 
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Art. 44. 

 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybieranych przez Walne 

Zebranie Oddziału na okres 4 lat. 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera z pośród siebie Przewodniczącego na 

pierwszym posiedzeniu Komisji, które zwołuje Prezes Zarządu Oddziału. 

3. Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału: 

a) nie mogą być członkowie organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne 

Zebranie Delegatów. 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz jej członkowie mają prawo 

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału. 

6. W razie zrzeczenia się, w trakcie trwania kadencji, funkcji członka Komisji 

Rewizyjnej Oddziału lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, Komisja Rewizyjna 

Oddziału może powołać nowego członka spośród tych, którzy w ostatnich wyborach 

uzyskali największą liczbę głosów. 

7. Powołanie członków Komisji Rewizyjnej Oddziału w trybie określonym w ust. 5 nie 

może przekroczyć połowy jej składu. 
 

Rozdział 6 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

Art. 45. 

 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: 

a) nieruchomości należące do Stowarzyszenia bez względu na tytuł prawny, 

b) ruchomości, 

c) środki pieniężne, 

d) prawa na dobrach niematerialnych. 

2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

 

Art. 46. 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 

a) składek członkowskich, 

b) odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

c) darowizn, spadków, zapisów, 

d) dotacji i ofiarności publicznej, 

e) działalności gospodarczej Stowarzyszenia w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych, 

f) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

g) z innych wpływów i dochodów. 
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2. Każdy podmiot, który przekazał na rzecz Stowarzyszenia środki finansowe lub rzeczowe 

ma prawo wskazania przeznaczenia wniesionych środków w granicach wyznaczonych 

celami Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Decyzje w sprawie zbywania, nabywania i obciążania majątku Stowarzyszenia w kwocie 

powyżej 10 000 zł. podejmuje Zarząd Główny i Zarząd Oddziału po uzyskaniu zgody 

Walnego Zebrania. 

 

 

 

 

 

 

Art. 47. 

 

Składki członkowskie: 

1. Wysokość składek członkowskich określa uchwała Walnego Zebrania Delegatów 

Stowarzyszenia zwykłą większości głosów przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

2. Zasady wpłat określa Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

3. Składki członkowskie tworzą fundusz, który służy zaspokojeniu potrzeb związanych 

z prawidłowym funkcjonowaniem Stowarzyszenia. 

 

Art. 48. 

 

1. Cały dochód Stowarzyszenia, w tym z działalności gospodarczej, przeznacza się na 

realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym na utrzymanie nieruchomości 

użytkowanych przez Stowarzyszenie. 

2. Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Art. 49. 

 

Zabrania się: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 

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

członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 ich majątku na rzecz ich 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 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 organizacji, 

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

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe 
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Art. 50. 

 

Stowarzyszenie może ustanawiać fundacje oraz przekazywać środki finansowe, jeżeli z 

okoliczności wynika, iż pozwoli to bardziej efektywnie realizować cele statutowe 

Stowarzyszenia. 

 

Art. 51. 

 

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia w tym Oddziałów ustala, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział 7 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

Art. 52. 

 

Zmiana niniejszego Statutu następuje uchwałą Zebrania Walnego Delegatów Stowarzyszenia 

powziętą zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy delegatów. 

 

Art. 53. 

 

Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów 

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4  uprawnionych do 

głosowania. 

 

Art. 54. 

 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, 

zwykłą większością głosów, podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i 

powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 3 osób. 

 

Art. 55. 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

 

--------------------------------------------- 

Załącznik do uchwały nr ………. ……………………z dnia ………………………………. 

 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Polska Unia Seniorów” w Oświęcimiu 


