
Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn.

STOWARZYSZENIE-KLUB INICJATYW SENIORA

1.Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE-KLUB INICJATYW SENIORA

i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo

o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo  o  stowarzyszeniach  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  1393  ze  zm.)  oraz  postanowienia

niniejszego Regulaminu.

5.Terenem działania Stowarzyszenia jest RP

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

7. Celem działania Stowarzyszenia jest:

Cel główny:

Głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja osób w 

średnim i starszym wieku.

Cele szczegółowe:

a) Realizację projektów i podejmowanie przedsięwzięć  z obszaru aktywności 

społecznej.

b) Integracja ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie izolacji społecznej, 

wzmacnianie poczucia przydatności społecznej oraz tworzenie warunków do 

współuczestnictwa w życiu społecznym 

c) Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, 

kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspierania 

d) Działanie na rzecz społeczności lokalnej 3Miasta,

e) Działanie na rzecz integracji europejskiej w zakresie edukacji, wymiany i 

zaangażowania obywatelskiego w życie społeczne.

f) Działalność edukacyjna, prozdrowotna, propagowanie postaw, działań i inicjatyw

sprzyjających poszanowaniu osób starszych w celu zapobiegania społecznemu 

wykluczeniu i marginalizacji tych osób.

g) Aktywizacja fizyczna i psychiczna 

h) Promowanie i wspieranie działalności kulturalnej, wydawniczej, sportowej, 

rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej 



i) Zwiększenie potencjału zdrowotnego i świadomości zdrowotnej ludności 

poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowej diety i profilaktyki 

zdrowotnej.

8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

a) Ukazanie  możliwości rozwoju osobistego. 

b) Tworzenie nowych uczących się społeczności opartych na wkładzie osobowym 

swoich członków. 

c) Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi w średnim starszym 

wieku. 

d) Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

e) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki 

zdrowotnej,

f) Aktywizacje sportowo rekreacyjną i rehabilitacyjną. 

g) Umożliwianie i ułatwianie dostępu do nowoczesnej nauki i techniki. 

h) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego, 

i) Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi w średnim i starszym 

wieku. 

j) Prowadzenie działalności wydawniczej na różnych nośnikach (bezpłatne ulotki i 

broszury informacyjne)

k) Wprowadzanie i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii  w nauce i

w życiu codziennym oraz ogólnie pojętych kontaktach i komunikacji

l) organizację bezpłatnych warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów, prelekcji, 

sympozjów, konferencji oraz innych form wsparcia; 

m) Prowadzenie bezpłatnej działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia 

zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie 

mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w 

szczególności członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy.

n) organizację punktów edukacyjno-informacyjnych; 

o) organizację imprez kulturalnych, wycieczek, sportowych, wymian 



międzynarodowych oraz wymian międzykulturowych – w ramach działań 

nieodpłatnych; 

p) Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od instytucji krajowych i 

zagranicznych, firm oraz osób fizycznych i prawnych na realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia.

q) Pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, 

długotrwale i przewlekle chorymi oraz propagowanie idei wolontariatu w zakresie 

celów Stowarzyszenia.

r) stworzenie oraz prowadzenie strony internetowej; 

s) współpracę z mediami

t) Prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych i promujących Stowarzyszenie 

u) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

Przedmiotem działalności stowarzyszenia będzie także współpraca z innymi podmiotami w 

zakresie: 

a) pomoc społeczna,

b) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

c) działalność charytatywna,

d) ochrona i promocja zdrowia,

e) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

f) kultura sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji,

g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

h) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

i) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, 

j) wspierania społecznej aktywności obywateli, w tym miedzy innymi takich grup 

społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci 

oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia, 

k) propagowania i wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu promocje postaw 

pro społecznych i pro obywatelskich, 

l) uczestnictwa w życiu społecznym poprzez współdziałanie z  instytucjami 

publicznymi, prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi, 

m) umożliwienia udziału osób niezamożnych, niepełnosprawnych, seniorów i innych 



grup potrzebujących wsparcia w kulturze, rekreacji i turystyce, 

n) wspierania  i  pomocy  innym  organizacjom,  instytucjom  i  osobom  fizycznym  w

przedsięwzięciach oświatowo-kulturalnych 

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem

polskim lub cudzoziemcem.

10.  Nowych  członków  przyjmuje  Zarząd  Stowarzyszenia  po  rozpatrzeniu  deklaracji

o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji  odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania

Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem

Zarządu.

11. 1. Członkostwo  ustaje  w  przypadku  skreślenia  z  listy  członków  lub  wykluczenia  ze

Stowarzyszenia.

       2. Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek:

1) śmierci  członka,

2) złożenia  przez  członka  Zarządowi  pisemnego  oświadczenia       o  wystąpieniu

ze  Stowarzyszenia.

       3. Skreślenia  z  listy  członków  dokonuje  Zarząd Stowarzyszenia.

4. Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  następuje  z powodu:

1) niewykonywania   przez   członka   postanowień   Regulaminu   lub   uchwał   władz

Stowarzyszenia,

2) podejmowania   przez   członka   działań   rażąco   sprzecznych   z   celami

Stowarzyszenia,

3) działania  na  szkodę  Stowarzyszenia,  

4) niepłacenia  składki  członkowskiej  przez  co  najmniej  4  miesięce  oraz  zaprzestania

aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia  przez okres   co najmniej  6

miesięcy.

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje

odwołanie  do  Zebrania  Członków  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  informacji  o

wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

12. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 (trzech) członków i wybierany jest przez Zebranie

Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 5 członków Zarządu. Na funkcję

Prezesa wybiera Zebranie Członków.

13. Do kompetencji Zarządu należy:

1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.



2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.

4. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.

5. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.

6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich,

7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu

lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

8. Zwoływanie Zebrań Członków.

9.  Rozstrzyganie  sporów między członkami  Stowarzyszenia  powstałych  na  tle  działalności

Stowarzyszenia.

14. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierana jest przez

Zebranie Członków. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

oraz 2 członków Komisji. Na funkcję Przewodniczącego wybiera Zebranie Członków.

15.  1.  Komisja  Rewizyjna  powoływana  jest  do  sprawowania  kontroli  nad  działalnością

Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi             z

ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.

3.  Komisja  Rewizyjna  przedkłada Zebraniu  Członków wnioski  w  sprawie  absolutorium dla

ustępującego Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zebraniu Członków.

16. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

17.  1.  Uchwały  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  zwykłą  większością  głosów

w obecności, co najmniej połowy składu organu.

2.  W  przypadku  równości  głosów  przy  podejmowaniu  uchwał  przez  Zarząd  lub  Komisje

Rewizyjną, decydujący głos ma odpowiednio Prezes lub Przewodniczący.

18. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania

kadencji,  uzupełnienie  składu organów może nastąpić  w drodze kooptacji,  której  dokonują

pozostali  członkowie  danego organu.  W trybie  tym nie  można powołać  więcej  niż  połowy

składu organu.

19.  Do  reprezentowania  Stowarzyszenia,  w  szczególności  do  zaciągania  zobowiązań

majątkowych wymagane są  podpisy  dwóch członków Zarządu działających  łącznie  w tym

Prezesa.*

20.  1.  Podejmowanie  przez  Zarząd  stowarzyszenia  czynności  przekraczających  zakres

zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego

oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1)   nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;



2)   ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

3)   zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

4)   przejęcie  długu,  uznanie  długu,  zwolnienie  z  długu,  przystąpienie  do  długu,  zawarcie

umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

5)   zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

21.  Zmiana regulaminu oraz  rozwiązanie   Stowarzyszenia   wymaga  uchwały   Zebrania

Członków  podjętej   większością   2/3   głosów  w  obecności   co   najmniej   1/2   liczby

Członków. 

                 


