Białystok, dnia

2021 r

Regulamin
Stowarzyszenia Zwykłego pod nazwą:
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
w Białymstoku
§ 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
w Białymstoku. W dalszych postanowieniach Regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
§ 2. Zasadniczo terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Białystok. Organizowane imprezy
wypoczynkowe i kulturalne będą również realizowane na terenie całej Polski jak i za granicą.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Białystok.
§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego
Regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach.
§ 5. 1. Stowarzyszenie jest białostocką organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności
emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.
2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
3. Do prowadzenia swych prac Stowarzyszenie może zlecać osobom fizycznym lub instytucjom
odpłatne wykonywanie czynności.
§ 6. Cele Stowarzyszenia to:
1. Reprezentowanie swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej i
samorządowej w szczególności wobec władz Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej a
także wobec organizacji politycznych i społecznych.
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem pragmatyki emerytalnej, udzielanie pomocy oraz
podejmowanie interwencji w indywidualnych wypadkach.
3. Prezentowanie stanowiska emerytów i rencistów wobec kierownictwa służbowego Aresztu
Śledczego w Białymstoku.
4. Współdziałanie w opracowywaniu i opiniowaniu uregulowań prawnych związanych ze
świadczeniami emerytalno – rentowymi.
5. Opiniowaniu projektów podziału środków finansowych przeznaczonych dla emerytów i
rencistów – w tym funduszu socjalnego oraz występowanie z wnioskami do Dyrektora Aresztu
Śledczego w Białymstoku o dopłatę ze środków funduszu socjalnego do kosztów korzystania z
różnych form zbiorowych imprez kulturalnych, oświatowych i wypoczynkowych.
6. Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz
ich rodzin w formie okolicznościowych, zbiorowych imprez kulturalnych, oświatowych,
rekreacyjnych i wypoczynkowych.
§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Obronę ich interesów materialnych, socjalnych, realizowanie potrzeb kulturalnych – zarówno
zbiorowych jak i indywidualnych.
2. Zapewnienie przestrzegania praw członków Stowarzyszenia wynikających z przepisów prawa.
3. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz – w tym współudział w
opracowywaniu i opiniowaniu wniosków adresowanych do władz Biura Emerytalnego Służby
Więziennej.

4. Podejmowanie działań na rzecz koleżeńskiej solidarności i udzielanie pomocy osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji oraz organizację integracyjnych spotkań oraz imprez na rzecz
członków Stowarzyszenia.
§ 8. 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych uprawniona do emerytury lu renty
inwalidzkiej Służby Więziennej oraz osoba uprawniona do renty rodzinnej po zmarłych
funkcjonariuszach lub rencistach Służby Więziennej,
2. Za zgodą właściwego Zebrania Stowarzyszenia, członkiem może być również osoba pobierająca
emeryturę lub rentę inwalidzką na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę pracowała w jednostce organizacyjnej
Służby Więziennej.
§ 9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą podjętą w
ciągu siedmiu dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
§ 10. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. uczestniczyć w ogólnym zebraniu członków Stowarzyszenia,
2. czynnego i biernego prawa wyborczego w Stowarzyszeniu,
3. korzystania z porad i pomocy Stowarzyszenia w ochronie swych praw i interesów emerytalnych,
4. korzystania z pomocy socjalnej, materialnej oraz działalności kulturalnej,
5. oceniania i poddawania krytyce działalności członka Stowarzyszenia i organów Stowarzyszenia,
6. uzyskiwania informacji o decyzjach organów Stowarzyszenia,
7. występowania z wnioskami, postulatami i propozycjami do organów Stowarzyszenia.
§ 11. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1. przestrzegania postanowień Regulaminu oraz uchwał organów wykonawczych Stowarzyszenia,
2. czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia i podejmowanych przez Stowarzyszenie
akcjach,
§ 12. Członek Stowarzyszenia wybrany na Przedstawiciela Stowarzyszenia jest nadto zobowiązany
do:
1. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, realizowania celów Stowarzyszenia i uchwał
Zebrania Stowarzyszenia,
2. godnego reprezentowania interesów środowiska,
3. utrzymania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem i informowanie członków Stowarzyszenia o
jego działaniach w imieniu Stowarzyszenia.
§ 13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
3. nie opłacaniu składek członkowskich minimum przez jeden rok,
4. zgonu członka.
§ 14. 1. Wykluczenie z Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
a) skazania członka Stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności
jeżeli wykonanie tej kary nie zostało warunkowo zawieszone luz ba przestępstwo umyślne ściganie
z urzędu,
b) utraty obywatelstwa polskiego,
c) rażącego naruszenia postanowień Regulaminu.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonuje Zebranie Stowarzyszenia w drodze uchwały.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w
terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków Stowarzyszenia
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad a jego decyzja jest ostateczna.
§ 15. Władzami Stowarzyszenia są:
1. zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Przedstawiciel Stowarzyszenia.
§ 16. Decyzje Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym,
Zebranie oże zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
§ 17. 1 Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania chyba, że Regulamin stanowi
inaczej.
2. W sprawach określonych w § 19 pkt. 6 -11 wymagania jest obecność wszystkich członków
Stowarzyszenia.
3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
§ 18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile Regulamin
Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.
§ 19. Do kompetencji Zebrania Stowarzyszenia należy między innymi:
1. ustalanie kierunków działania i rozwoju,
2. wybór i odwołanie Przedstawiciela,
3. przyjmowanie i odwoływanie członków,
4. uchwalanie wysokości opłaty składki rocznej Stowarzyszenia,
5. uchwalanie zmian Regulaminu,
6. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
7. podejmowanie decyzji o nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
8. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
9. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
10. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długi, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do
długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
11. podejmowaniu decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
§ 20. Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
Zebraniem Członków Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Zebrania.
§ 21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia wybieranego przez
Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie
Członków Stowarzyszenia.
§ 22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
3. zwoływanie Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§ 23. Podjęcie przez Przedstawiciela Stowarzyszenia decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego
zarządu wymaga zgody wszystkich Członków Stowarzyszenia. Są to 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, zwolnieniu z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy
poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających 10 000 zł.
§ 24. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
1. składek członkowskich,
2. dotacji,
3. darowizn,
4. dochodów a majątku Stowarzyszenia,
5. z ofiarności publicznej.
§ 25. Decyzję w sprawie zmiany Regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie
Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie
Członków Stowarzyszenia określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych
Stowarzyszenia.
§ 26. Na Likwidatora Stowarzyszenia , na podstawie uchwały Zebrania Stowarzyszenia powołuje
się Przedstawiciela Stowarzyszenia lub osobę powołaną przez organ nadzorujący.
§ 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Stowarzyszenia zastosowanie mają
przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

