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Związek Emerytów i Rencistów
„Sierszański Skarbek”

STATUT
Tekst Jednolity
Przyjęty w dn. 14. 01. 2009r.
WPISANY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
nr. KRS 0000 329 2004 na mocy postanowienia
SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-SRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
z dn. 13. 05.2009r.

Styczeń 2009r.
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Związek Emerytów i Rencistów „Sierszański Skarbek” w skrócie ZE i R „Sierszański
Skarbek” zwany dalej Związkiem jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem
emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników zlikwidowanych kopalń i zakładów
Nadwiślańskiej Spółki Węglowej oraz ich rodzin, kontynuujących tradycje górnicze wśród
swych członków na terenie miejsca zamieszkania.

§2
1. Podstawą prawną działania Związku jest:
1) Ustawa z dnia 7 kwiecień 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U Nr 20 poz.
104 z 1989r z późniejszymi zmianami)
2) Statut Związku Emerytów i Rencistów „Sierszański Skarbek”.
2. Związek posiada osobowość prawną.
§3
1. Terenem działania związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz i
organu kontrolnego jest m. Trzebinia.
2. Struktura organizacyjna związku jest jednopoziomowa.
3. Związek może stworzyć sekcje terenowe w miarę potrzeb.
4. Związek może być członkiem krajowych związków i zagranicznych organizacji o
podobnym profilu działania.
5. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 4 decyduje Zarząd większością
głosów.
§4
1. Związek może używać znaku Związku, pieczęci z nazwą Związku, oznaczeniem
rejestrowym i numerem konta bankowego.
2. Wzór znaku Związku ustala Walne Zebranie członków.
3. Wzór pieczęci używanych przez Związek ustala Zarząd Związku.
4. Związek obchodzi w dniu 4 grudnia swoje święto „Dzień Górnika - Seniora”.
§5
1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków i może
zatrudnić do prowadzenia swych spraw pracowników.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania Związku.
§6
1. Celem Związku jest organizowanie i promowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego,
organizowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji, oraz pielęgnowania tradycji
górniczej.
§7

Cele Związku realizowane są poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reprezentowanie interesów Związku w kraju i za granicą.
Współpracę z krajowymi i zagranicznymi związkami o podobnym profilu działania.
Organizowanie spotkań koleżeńskich.
Organizowanie wycieczek krajoznawczych i aktywnego wypoczynku oraz wczasów.
Organizowanie wyjazdów na imprezy kulturalne.
Udzielanie pomocy swoim członkom w trudnych warunkach materialnych i
zdrowotnych (o ile jest to możliwe).
7. Współdziałanie z władzami administracji publicznej i samorządowej oraz
organizacjami społecznymi zainteresowanymi działalnością Związku.
8. Pozyskiwaniem dotacji i darowizn.
9. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej w miarę swoich możliwości.
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Rozdział III
Członkowie Związku ich prawa i obowiązki
§8

Związek zrzesza członków:
1) Zwyczajnych
2) Wspierających

§9
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna pełnoletnia, która zna i
uznaje Statut, wniosła wymagane składki oraz wypełniła deklaracje.
2. Członkiem zwyczajnym może być również współmałżonek jak, w pkt. 1 po opłacie
składki członkowskiej ustalonej przez Zarząd.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspomaga
materialnie Związek.
§ 10
1. O przyjęciu do Związku członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd
Związku.
2. Ewidencje członków Związku prowadzi Zarząd Związku.
3. O skreśleniu członka Związku decyduje Zarząd Związku po ustaniu członkostwa.

§ 11

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
1. Zgonu członka.
2. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie.
3. Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie, jeżeli Zarząd uzna spóźnienie za
nieusprawiedliwione.
4. Rażące łamanie Statutu i norm współżycia koleżeńskiego w Związku.
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§ 12

Członek Związku, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach ma prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Związku.
2. Wybierać i być wybieranym do władz i organu kontrolnego
na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
3. Kierować wnioski i skargi do władz i organu kontrolnego Związku.
4. Korzystać ze wszystkich rodzajów działalności Związku na zasadach określonych przez
Władze Związku.
5. Do zwrotu kosztów podróży i wypłaty diet na zasadach ogólnych w związku z
realizacją zadań Statutowych.
6. Pełnić tylko jedna funkcję z wyboru we władzach lub organie kontrolnym.

§ 13

Członek Związku ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku.
2. Kierować się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności
i dobrego imienia Związku.
3. Sumiennie wykonywać zadania powierzone przez Władze Związku oraz wynikające
z pełnionych funkcji w Związku.
4. Aktualizować dane osobowe i adres zamieszkania.
5. Wnosić składkę członkowską nie później niż:
- za I półrocze do 31 marca lub roczna,
- za II półrocze do 31 lipca.
6. Nowo wstępujący członek wnosi składkę wpisowego określoną przez Walne Zebranie
Członków.
§ 14
1. Za szczególne zasługi w działalności Statutowej członek Związku może otrzymać tytuł
honorowego członka, osoba uhonorowana tym tytułem jest zwolniona z świadczeń
członkowskich zgodnie z regulaminem nadawania tytułu.
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§ 15
1. Członek Związku nieprzestrzegający obowiązków określonych w Statucie § 13 podlega
odpowiedzialności organizacyjnej przed Zarządem Związku.
2. Karami wymierzanymi przez Zarząd Związku są:
1) Upomnienie,
2) Zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy lub 1 roku.
3) Wykluczenie ze Związku.
4) Kary wymienione w pkt. 2 i 3 pozbawiają członka nabytego tytułu
honorowego członka.
5) Kary pkt. 2-3 pozbawiają automatycznie członka pełnionych wszelkich funkcji
w Związku.
6) Kary pkt. 2 ulegają zatarciu po upływie 1 roku, a pkt. 3 po upływie 2 lat.
7) Członek ukarany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego orzekającym
pozbawienia praw publicznych traci prawo pełnienia wszelkich funkcji w
Związku.
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Rozdział IV
Władze i zasady organizacji Związku.
§ 16
1. Najwyższą Władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
2. W okresie między Zebraniami Członków Władzą Związku jest Zarząd.
3. Organem kontrolnym Związku jest Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Wybory do władz i organu kontrolnego Związku odbywają się w głosowaniu tajnym,
chyba, że większość członków walnego Zebrania opowie się za głosowaniem jawnym.
2. Władze i organ kontrolny Związku wybierane są z pośród obecnych na Zebraniu,
dopuszcza się kandydowanie nieobecnego członka, jeżeli przedstawi pisemne
oświadczenie zgody kandydowania, a Zjazd uzna jego nieobecność za
usprawiedliwioną.
3. Członkowie ustępującego Zarządu Związku, którzy nie otrzymali absolutorium nie
mogą kandydować do władz i organu kontrolnego w przyszłej kadencji.
4. Kadencja władz i organu kontrolnego trwa 4 lata.
5. Po upływie 2 lat Związek odbywa Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym Zarząd
składa sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 18
1. Uchwały Władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy liczby ich
członków uprawnionych do głosowania z wyłączeniem § 20 pkt. 6 i wchodzą w życie z
dniem podjęcia.
2. Uprawnionym do głosowania jest każdy członek Związku z wyłączeniem członków
określonych § 15 pkt. 2. 2) i 3).

§ 19
1. W przypadku zdekompletowania w czasie kadencji składu władz i organu kontrolnego
uzupełnienie Władz i organu kontrolnego następuje z pośród kandydatów, którzy
uzyskali kolejno największą ilość głosów w ostatnich wyborach.
2. W przypadku zdekompletowania składu władz i organu kontrolnego przekraczający
½ członków, Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Członków przeprowadzając wybory
uzupełniające najpóźniej do 3 miesięcy od stwierdzenia zdekompletowania.

§ 20
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Walne Zebrania Członków Związku mogą być:
1. Zwyczajne
2. Nadzwyczajne
3. O terminie i miejscu odbycia i porządku obrad Walnego Zebranie Związku, Zarząd
powiadamia członków w terminie 14 dni przed terminem Zebrania.
4. Zarząd Związku zwołuje nadzwyczajne Zebranie Członków Związku:
1) Na podstawie własnej uchwały,
2) Na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
3) Na wniosek 1/3 członków Związku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Związku podejmuje uchwały tylko w
sprawach do rozpatrzenia w których zostało zwołane.
6. Walne Zebranie Członków Związku jest władne do podejmowania uchwał w
pierwszym terminie przy obecności powyżej ½ uprawnionych do głosowania lub w
drugim terminie (15 minut później) bez względu na liczbę uprawnionych do
głosowania.
7. Walne Zebranie Członków Związku obraduje zgodnie z Regulaminem i Porządkiem
obrad przyjętych Uchwałą Walnego Zebrania.

§ 21

Do Kompetencji Walnego Zebrania Członków Związku należy:
1. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie
absolutoryjnym.
3. Ustaleniu składu liczbowego władz i organu kontrolnego.
4. Wybór Prezesa i Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalenie ramowego planu działania na kadencję.
6. Uchwalenie Statutu Związku i jego zmian.
7. Uchwalenie Regulaminów.
§ 22
1. Zarząd Związku składa się z 7 do 11 członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć nie później niż 7 dni od
daty wyborów Członkowie Zarządu na wniosek Prezesa wybierają z pośród siebie
- wiceprezesa
- skarbnika
- sekretarza
3. Zarząd Związku odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu pracami Związku kieruje Prezes lub osoba
wyznaczona przez Prezesa.
§ 23
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Do kompetencji i zakresu działania Zarządu Związku należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kierowanie Związkiem w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Związku.
Zwoływania Walnego Zebrania Członków Związku.
Realizowanie zaleceń Komisji Rewizyjnej.
Uchwalanie planu pracy i preliminarza budżetowego na dany rok.
Uchwalanie regulaminów regulujących wewnętrzne działanie Związku.
Uchwalenie rocznych sprawozdań z działalności i zatwierdzania rocznego
sprawozdania finansowego.
8. Reprezentowania Związku na zewnątrz.
9. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z całokształtu działalności
Związku w szczególności sprawozdania finansowego.
10. Określenie wysokości składek członkowskich:
1) Wpisowego
2) Składki rocznej
11. Zawierania umów i porozumień z organami administracji państwowej,
samorządowej, podmiotami gospodarczymi i władzami innych organizacji.
12. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu obciążenia majątku nieruchomego
i ruchomego Związku oraz ich zarządzaniem.
13. Zawieranie porozumienia i umów o współpracy z innymi stowarzyszeniami
krajowymi i zagranicznymi o wzajemnej współpracy.
14. Podejmowaniu uchwał o przynależność Związku do krajowych i
międzynarodowych organizacji, delegowanie przedstawicieli do tych organizacji
oraz na imprezy organizowane przez te organizacje.
15. Uchwały Zarządu w pkt. 10 do 14 wymagają kwalifikowanej większości głosów 2/3
przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych.
16. Składanie wniosku o nadanie godności członka honorowego.
17. Uchwalanie pogotowia kasowego Związku.
18. Od uchwał Zarządu Związku wniosków Organu Kontrolnego przysługuje prawo do
odwołania się do Walnego Zebrania Członków Związku do 30 dni od podjęcia
uchwały.
19. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków
Związku.
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Rozdział V
Majątek i Fundusze Związku
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 24
1. Źródłami powstawania majątku Związku są;
1) Opłaty członkowskie i wpisowe.
2) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność Związku lub
będących w użytkowaniu Związku.
3) Dotacje.
4) Darowizny, zapisy i spadki.
5) Opłaty z działalności Statutowej.
6) Dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia są przechowywane na koncie
Związku z wyjątkiem pogotowia kasowego.
3. Pogotowie kasowe ustala Zarząd Związku w zależności od potrzeb działalności
bieżącej.
4. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają wpisowe w terminie do 1-miesiaca od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu do Związku.
5. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z zapisami
statutowymi i obowiązującymi przepisami.

§ 25
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie obowiązków
majątkowych Związku wymagane są dwa podpisy osób będących Członkami Zarządu
upoważnionych przez Zarząd.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Związku lub
osoby upoważnionej przez Zarząd Związku.
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Rozdział VI
Organ Kontrolny
§ 26
1. Organem Kontrolnym w Związku jest Komisja Rewizyjna wybierana przez Walne
Zebranie Członków Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w
terminie do 7 dni od wybrania wybierają ze swego składu:
- przewodniczącego
- zastępcę przewodniczącego
- sekretarza.
§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie nie rzadziej jak raz w roku całokształtu działalności Zarządu
Związku.
2. Prowadzenie wyrywkowej kontroli działalności Związku w zależności od potrzeb.
3. Żądanie zwołania posiedzenia Zarządu w celu udzielenia wyjaśnień omawianej
kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej. Zarząd zobowiązany jest do zwołania tego
posiedzenia do 30 dni od daty złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną.
4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w
trybie i terminie statutowym.
5. Uchwalenie własnego regulaminu działania w razie takiej potrzeby.
6. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z własnej działalności oraz
zgłaszanie wniosków absolutoryjnych dla Zarządu Związku.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Zarządu pisemnych lub
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 28
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mają prawa pełnić funkcji we władzach Związku.
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Rozdział VII
Statut i Rozwiązanie Związku

1.

2.

3.

4.

§ 29
Uchwalenia Statutu i jego zmian oraz rozwiązanie Związku wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów przy obecności uprawnionych do głosowania zgodnie z § 20
pkt. 6.
Uchwalenie Statutu jego zmiany oraz rozwiązanie Związku mogą być przedmiotem
obrad Walnego Zebrania Członków, jeżeli zostały umieszczone w porządku obrad
Walnego Zebrania Członków.
Podjecie uchwały o rozwiązaniu Związku przez Walne Zebranie Członków nakłada
obowiązek na Walnym Zebraniu Członków ustalenia w drodze uchwały sposobu
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku nieuregulowanych w
Statucie bądź nieokreślonych uchwałą Walnego Zebrania Członków mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwiecień 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
Art. 36 pkt. 2.

Rozdział VIII
Postanowienie końcowe.
§ 30
1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia sądu rejestrowego.

Sekretarz zebrania:
Malczyk Zofia

Przewodniczący zebrania:
Czop Józef

