
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 11/2015 
Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia Seniorów " Trzeci Wiek"
w Lubinie z dnia 12 maja 2015r

    STATUT
Stowarzyszenia Seniorów „TRZECI  WIEK”

Organizacja Pożytku Publicznego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Seniorów "Trzeci Wiek” działa na podstawie przepisów
Ustawy –  Prawo o  stowarzyszeniach  z  dnia  7  kwietnia  1989 roku Dz.U.  Nr  20  pozycja  104  
z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie- Dz.U. Nr 96, pozycja 873 z późniejszymi zmianami i Ustawy z dnia 22 stycznia
2010r o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.Nr 28 poz.146) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubin.
2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 3

1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną, trwałą organizacją o celach nie zarobkowych,
swoją działalność opiera na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 
o podobnych celach.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 4
Celem Stowarzyszenia jest:

1. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej dla osób w  wieku emerytalnym i osób 
niepełnosprawnych

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób w wieku emerytalnym i osób 
niepełnosprawnych

3. Rozwijanie turystyki, rekreacji i krajoznawstwa dla osób w wieku emerytalnym i osób 
niepełnosprawnych

4. Inicjowanie, rozwijanie form zainteresowań i terapii zajęciowej dla osób w wieku 
emerytalnym i osób niepełnosprawnych

5. Wspomaganie w rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej
6. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno – bytowych osób w wieku 

emerytalnym i osób niepełnosprawnych, a także członków ich rodzin.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia dla osób w wieku emerytalnym i osób 

niepełnosprawnych



8. Inicjowanie działań zmierzających do przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu społecznemu 
osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych

9. Dążenie do uczestnictwa osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych  w życiu 
społeczno – kulturalnym przy współpracy z organami władzy i administracji publicznej, 
samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, spółdzielczymi .

§ 5
Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie:

1. Prowadzi działalność charytatywną.
2. Tworzy fundusz na cele socjalno – bytowe.
3. Wykorzystuje wszelkie dostępne środki i formy informowania społeczeństwa o problemach
4. Może prowadzić działalność gospodarczą odpłatną i nieodpłatną na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a uzyskany 
dochód nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

5. Organizuje imprezy kulturalno – oświatowe, rozrywkowo – okolicznościowe, sportowo – 
rekreacyjne, turystyczno – krajoznawcze, wypoczynkowo – rehabilitacyjne i edukacyjne.

6. Wykonuje inne zadania wynikające z aktualnych potrzeb.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

§ 6
Członków Stowarzyszenia dzieli się na:

1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
§ 7

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna chcąca wnieść swój wkład
w cele Stowarzyszenia, która złoży i podpisze deklarację o przystąpieniu oraz zaakceptuje Statut, 
a także opłaci wpisowe i składkę.

§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 

w działalność i rozwój  Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków 

Stowarzyszenia.
§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek.



§ 11
Członkowie  wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym 
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 12
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14
Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
2. Wykluczenia przez Zarząd:
● z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
● z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia.
● z powodu nie płacenia składek przez okres jednego roku.
● na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
3.   Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4.   Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 15
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia 
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd

Organami Stowarzyszenia są:
1. Komisja Rewizyjna
2. Sąd Koleżeński.

§ 17
Kadencja władz:

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór 
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Członkowie władz wybieralnych nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywanie swoich 
obowiązków.

3. Członkowie władz wybieralnych Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa 
skarbowe.

4. W przypadku utraty mandatu przez członków władz wybieralnych, władzom tym 
przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu w liczbie nie przekraczającej ½ składu 
pochodzącego z wyboru.

§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów 
w głosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego.



§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne  i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd jeden raz w roku.

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni 
przed terminem zebrania.

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być 
wyznaczony 15 minut później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez 
względu na liczbę uczestników.

          § 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalania zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz

Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego

władze,
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach

nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 § 21

1.Zarząd  jest  powołany  do  kierowania  całą  działalnością  Stowarzyszenia  zgodnie  z  uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
2.Zarząd składa się z 3 do 9 osób w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
Osoby funkcyjne wybiera  Zarząd spośród swoich członków.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 22
Do kompetencji Zarządu należą:

1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,



6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. przyjmowanie i skreślanie członków.

      § 23
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza
2. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej jest organem nie 

podlegającym Zarządowi.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Czlonkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa 
skarbowe i nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywanie swoich obowiązków.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej  mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu 
Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 § 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. kontrolowanie  sprawozdań  finansowych  Stowarzyszenia  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami,
3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
4. prawo  wystąpienia  z  wnioskiem  o  zwołanie  Walnego  Zgromadzenia  Członków  oraz

zebrania Zarządu,
5. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 25
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego, Sekretarza.
2. Do  kompetencji  Sądu  należy  rozpatrywanie  każdego  pisemnego  wniosku  członka

Stowarzyszenia, dotyczącego spraw Stowarzyszenia.
3. Sąd  zbiera  się  na  pisemny  wniosek  członka  Stowarzyszenia  lub  decyzji  Zarządu  

i ustosunkowuje się do sprawy w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy.
4. Sąd  zamyka  postępowanie  wydaniem  orzeczenia,  które  podaje  do  wiadomości

zainteresowanym:
a) poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego jest dobrowolne,
b) Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary organizacyjne:

● upomnienie,
● naganę,
● zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku,
● wniosek o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego na najbliższym  
     Walnym Zgromadzeniu Członków.
6. Orzeczenia Sądu zapadają większością głosów.

     Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich, wpisowego
b) darowizn, spadków, zapisów,



            c) dotacji i ofiarności publicznej
            d) dochodów z własnej działalności gospodarczej odpłatnej:

-  organizacja  imprez  turystyczno  –  krajoznawczych  i  rekreacyjnych  (  wyjazdy  na  wycieczki,
spotkania plenerowe, rajdy),
- organizacja form wypoczynkowo – rehabilitacyjnych ( wyjazdy na wczasy, wczasy zdrowotne,
turnusy rehabilitacyjne),
-  organizacja  imprez  rozrywkowo  –  tanecznych  (  spotkania  okolicznościowe  z  tańcami  
np. Andrzejki, Sylwester),
              i nieodpłatnej:
- organizacja działalności kulturalno – oświatowej ( spotkania widowiskowe, przeglądy wokalno –
muzyczne, konkursy: literacko – wokalne, fotograficzne, kulinarne, teatralne, wieczornice),
- upowszechnianie i organizacja kultury fizycznej i sportu ( zawody sportowe, pikniki w plenerze,
spacery),
- inicjowanie i wspieranie organizacji form zainteresowań, terapii zajęciowej ( wystawy rękodzieła,
fotografii, prac plastycznych, promocja twórczości literackiej, artystycznej, poetyckiej),
-  organizacja  imprez  masowych  –  Festiwal  Narodów,  imprez  międzypokoleniowych  -  Jarmark
Wielkanocny, Lubińskie Betlejem, 
- organizacja uroczystości okolicznościowych ( Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet,
Dzień Matki, Spotkanie Wielkanocne, Spotkanie Opłatkowe, Dni Seniora, Mikołajki),
- organizacja spotkań edukacyjnych – debaty społeczne, prelekcje, pogadanki, wykłady, szkolenia,
zajęcia grupowe,
-  inicjowanie  i  organizacja  spotkań  międzypokoleniowych,  integracyjnych  zmierzających  do
przeciwdziałania  izolacji  i  wykluczeniu  społecznemu  osób  w  wieku  emerytalnym  i  osób
niepełnosprawnych
      2.   Majątek może być wykorzystany wyłącznie na cele statutowe.
      3.   Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
      4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
     5.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje   

Zarząd.
   6.  Do  zawierania  umów,  udzielania  pełnomocnictwa  i  składania  innych  oświadczeń  woli  

w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 
działających łącznie - Prezesa i Sekretarza lub Wiceprezesa i Sekretarza.

      § 27
Zabrania się udzialania 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, zwanej dalej "osobami bliskimi".

 § 28
Zabrania się przekazywania  majątku organizacji  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.

 § 29
Zabrania  się  wykorzystywania majątku organizacji   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.



 § 30
Zabrania  się  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.

§ 31

Podmiotem działalności Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” w Lubinie – organizacji pożytku
publicznego  jest  ogół  społeczności,  a  w  szczególności  osoby  w  wieku  emerytalnym  i  osoby
niepełnosprawne.

      Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 32
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje

Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W  sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy
– Prawo o stowarzyszeniach  z  dnia  7 kwietnia  1989 roku (Dz.U.  Nr  20  pozycja  104)  
z  późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r.  o działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.U.  Nr  96,  pozycja  873)  z  późniejszymi  zmianami
i Ustawy z dnia 22 stycznia 2010r o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 28 poz.146)

Lubin, dnia 12 maja 2015r.


