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STATUT 
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 

GEOFIZYKA TORUŃ SP. Z O.O. 
w Toruniu ul. Chrobrego 50 

 
R o z d z i a ł   I 

 
§1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Geofizyka Toruń Spółka z o.o., zwane 
w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”, zrzesza byłych pracowników 
Geofizyki Toruń i na ich rzecz prowadzi działalność statutową. 

2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną. 
3. Działalność Stowarzyszenia jest wykonywana nieodpłatnie. 
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  
5. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z 7 kwietnia 1989 – Prawo 

o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm), Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych przepisów dotyczących działalności 
organizacji pożytku publicznego i wolontariatu. 

 
§2 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest miasto Toruń, a siedzibą Stowarzyszenia 
jest Geofizyka Toruń Sp. z o.o., ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń. 

2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

 §3 
Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu 
swych członków. 
 

R o z d z i a ł  II 
 

 §4 
Cele i środki działania 

 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1. zorganizowanie emerytów i rencistów z Geofizyka Toruń  w organizację 
umożliwiającą wzajemną pomoc członków i sympatyków  Stowarzyszenia, 

2. reprezentowanie interesów członków i sympatyków Stowarzyszenia, 
3. objęcie opieką osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i służenie 

wzajemną pomocą, 
4. pomoc w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej w przypadkach wymagających 

szczególnej troski, 
5. organizacja życia kulturalno-naukowego, turystyczno-krajoznawczego, 

rekreacji, szerzenie tradycji narodowej oraz postaw ekologicznych. 
 
§5 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez: 
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1. zrzeszanie emerytów i rencistów oraz sympatyków zainteresowanych 
działalnością Stowarzyszenia, 

2. organizację spotkań emerytów i rencistów oraz sympatyków Stowarzyszenia – 
wycieczki, spektakle kulturalne, kółka zainteresowań, różne formy aktywnego 
wypoczynku, 

3. organizowanie środków na działalność statutową, 
4. dysponowanie środkami finansowymi pochodzącymi z darowizn, 
5. uczestnictwo przedstawiciela Stowarzyszenia w systemie opiniowania zapomóg 

pieniężnych, 
6. pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych osób, 
7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

8. działalność krajoznawczą, 
9. propagowanie postaw i idei ekologicznych, 
10. działalność odpowiedniej ilości komisji z określeniem zakresu ich działalności 

między innymi: komisja socjalno-bytowa, komisja turystyczno-krajoznawcza, 
komisja ogrodniczo-rekreacyjna, 

11. promocję i organizację wolontariatu w zakresie pomocy emerytom i rencistom. 
 

R o z d z i a ł  III 
 

§6 
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia 

 
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy emeryt i rencista były pracownik     

Geofizyka Toruń, z którego to zakładu przeszedł na emeryturę lub rentę. 
Członkiem Stowarzyszenia może również być  pracownik, który przepracował 
minimum 10 lat w Geofizyce Toruń i przeszedł na emeryturę lub rentę z innych 
jednostek organizacyjnych PNiG. 

2. Sympatykiem stowarzyszenia może zostać: 
a) współmałżonek członka, 
b) były pracownik Geofizyka Toruń, który przeszedł na świadczenie 

przedemerytalne, a nie podjął zatrudnienia w innym zakładzie pracy. 
3. Członkiem i sympatykiem Stowarzyszenia zostaje się poprzez złożenie pisemnej    

deklaracji i jej akceptację przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§7 

      Członek Stowarzyszenia ma prawo: 
1. wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia, 
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
3. korzystać z pomocy na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 
                                                           § 8 
 

      Sympatyk Stowarzyszenia ma prawo: 
            1.  zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
            2.  korzystać z pomocy na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 
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  §9 
 

      Członek i sympatyk Stowarzyszenia jest obowiązany: 
1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów  Stowarzyszenia, 
2. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, 
3. regularnie opłacać składki ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia.  

 
     §10 
 

       Utrata członkostwa  następuje w razie:  
     1.  dobrowolnego wystąpienia, 

    2.  wygaśnięcia członkostwa, 
          3.  zaległości w płaceniu składek przez pół roku. 
 

 
R o z d z i a ł  IV. 

 
     §11 

Władze Stowarzyszenia 
 

        1.Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków.             
2. Zarząd Stowarzyszenia. 

   3. Komisja Rewizyjna. 
        2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym. 
        3. Kadencja organów trwa 3 lata. 
        4. Objęcie funkcji we władzach Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, w celu     
        uzupełnienia składu organu, nie powoduje jej przedłużenia. 
   5. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co     
        najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania . 
        W przypadku braku quorum, na następnym posiedzeniu uchwały mogą zapadać     
             zwykłą większością głosów przy obecności mniejszej liczby osób    
             uprawnionych do głosowania. 
   6.  Zarząd i  Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków na  

  miejsce tych, którzy ustąpili w okresie kadencji. Liczba dokooptowanych     
  członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby składu     
  pochodzącego z wyboru. 

7. Wygaśnięcie mandatu członka władz Stowarzyszenia następuje z chwilą: 
1.  śmierci, 
2.  upływu kadencji organów, 
3.  odwołania z ważnych przyczyn przez organ, który powołał członka, 
4. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji. 

 
                         §12  

Walne Zebranie Członków 
 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie zbiera się raz w roku dla przyjęcia sprawozdania 

Zarządu oraz raz na trzy lata dla dokonania wyboru władz oraz ustalenia 
kierunków działania na okres kadencji. 
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3. Postanowienia podejmowane przez Walne Zebranie Członków są    
protokołowane, a następnie podpisywane przez protokolanta oraz 
przewodniczącego Zebrania. 
 
Walne Zebranie Członków powołuje ze swojego grona  przewodniczącego 
Zebrania i protokolanta. 

4. W Walnym Zebraniu udział biorą: 
1. z głosem decydującym -  uprawnieni członkowie,               

           2. z głosem doradczym – sympatycy i osoby zaproszone. 
5. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd. 

O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków 
co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie   
      uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 
§13 

Z a r z ą d 
 

1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków. 
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swoją 

pracę przed Walnym Zebraniem. 
3. Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. wykonywanie uchwał Stowarzyszenia oraz składanie sprawozdań ze 
swojej działalności Walnemu Zebraniu, 

2. kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go      
     na zewnątrz, 

                  3.   ustalanie zasad i trybu wyboru władz, 
             4.   uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz       

     zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania, 
                  5.   zarządzanie funduszami Stowarzyszenia, 
             6.   powoływanie komisji i określanie zakresu ich działalności, 

            7.   ustalanie wysokości składek członkowskich. 
 

     §14 
 

1. W skład Zarządu wchodzą przewodniczący Komisji oraz wybrany z jego grona 
prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik. 

2. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest 
łącznie dwóch członków Zarządu. 
 

§15 
 

     1.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz     
     na  kwartał. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu lub jego zastępca.    
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     §16 
             Komisja Rewizyjna 

 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie     
    Członków. 
2. Komisja Rewizyjna wybiera się ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 
a)  być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,   
     powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
 b)  być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 c)  otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych  
      kosztów  lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8   
      ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi   
      podmiotami prawnymi. 
                               

     §17 
 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1. uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej, 
2. kontrolowanie i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym  
       uwzględnieniem działalności finansowej, 
3. składanie Zarządowi corocznych uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli. 
    
                            §18 
 

1.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie 
mają prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Stowarzyszenia z głosem 
doradczym. 
2. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona 
do: 
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności   
    Stowarzyszenia, 
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 
 
                                                         

§19 
Maj ątek Stowarzyszenia 

 
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

1. składki członkowskie płatne za okres półroczny z góry, 
2. darowizny, zapisy i dotacje. 

2. Zabrania się: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 

w stosunku do członków i sympatyków Stowarzyszenia, członków organów 
Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają 
w związku małżeńskim 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”, 
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b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, sympatyków,  
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, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, sympatyków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego 
celu Stowarzyszenia, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie, sympatycy Stowarzyszenia, członkowie organów 
Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
                                                     
                       §20 
 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia 
oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub 
członka Zarządu oraz innych osób upoważnionych przez Zarząd. 
 
                                                                   §21 
                                                 Likwidacja Stowarzyszenia 
 
1. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały,     
    likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu powołani uchwałą ostatniego    
    Walnego Zebrania Członków.   
2. Stowarzyszenie może powołać likwidatora. 
3. Do podstawowych obowiązków likwidatora należy: 
        a ) zawiadomienie Sądu o rozpoczęciu likwidacji, 
        b) dokonanie likwidacji w jak najszybszym czasie i przy najmniejszych  
             kosztach, 
        c) zawiadomienie Sądu o zakończeniu procesu likwidacji Stowarzyszenia. 
  
                                                                    §22 
 
Ewentualne środki majątkowe pozostałe po zlikwidowanym Stowarzyszeniu należy 
przekazać na cele charytatywne. 
 
                                                                    §23 
 
Zmiany w Statucie Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie Członków, zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych 
do głosowania. 
 


