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Statut Stowarzyszenia  

 

„Obywatelski Parlament Seniorów”  
 

Rozdział I  

 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Obywatelski Parlament Seniorów”, zwany dalej „OPS”  

 

§ 2 

 

OPS działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach 

(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1058 z późn. zm.) oraz niniejszego 

statutu. 

 

§ 3 

 

OPS ma charakter apolityczny i neutralny światopoglądowo, jest otwarty na partnerstwo, dialog 

i współpracę ze wszelkimi świeckimi i kościelnymi organizacjami działającymi na rzecz 

seniorów dla wspólnego rozwiązywania problemów i tworzenia godnych warunków życia osób 

starszych.  

 

§ 4 

 

Siedzibą OPS jest m.st Warszawa.  

 

§ 5 

 

Obszarem działalności OPS jest Rzeczypospolita Polska. Dla realizowania swoich celów OPS 

może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

§ 6 

 

OPS może być członkiem organizacji zagranicznych lub międzynarodowych o podobnych 

celach statutowych.  

 

§ 7 

 

OPS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 

może zatrudniać pracowników, w tym członków Zarządu.  
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Rozdział II 

 

Cele OPS  

 

§ 8 

 

1. Celami OPS są:  

a) rzecznictwo interesów osób starszych we wszystkich obszarach ich życia,  

b) prowadzenie dialogu z organami władzy publicznej w sprawach kreowania polityki 

senioralnej,  

c) działanie na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim przejawom 

dyskryminacji ze względu na wiek oraz nadużyciom na szkodę osób starszych,  

d) inicjowanie rozwiązań prawnych i zmian obowiązujących przepisów prawa na 

rzecz poprawy sytuacji osób starszych, oraz zdrowego i godnego starzenia się,  

e) promowanie aktywności edukacyjnej, społecznej i obywatelskiej, wolontariatu 

osób starszych oraz solidarności wewnątrz i międzypokoleniowej,  

f) współtworzenie i monitorowanie realizacji polityki senioralnej prowadzonej przez 

władze publiczne,  

g) działanie na rzecz praw osób starszych do godnego, niezależnego życia i aktywnego 

uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym,  

h) działanie na rzecz poprawy wizerunku i pozycji osoby starszej w rodzinie i 

społeczeństwie,  

i) wspieranie rozwoju srebrnej gospodarki, w tym nowoczesnych form teleopieki, 

zwiększenie dostępności długoterminowej opieki stacjonarnej, promowanie 

innowacyjnych procedur medycznych, rehabilitacyjnych i farmaceutycznych.  

2. Cele wymienione w ust. 1 są realizowane w sferach zadań publicznych w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

§ 9 

 

1. Cele określone w § 8 realizowane są w szczególności poprzez:  

a) monitorowanie sytuacji osób starszych, wyrażanie stanowiska i wydawanie 

rekomendacji w sprawach rozwiązywania problemów osób starszych,  

b) wyrażanie stanowiska środowisk senioralnych w sprawach ekonomicznych, 

społecznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego i rodzinnego,  

c) opiniowanie projektowanych regulacji prawnych oraz zgłaszanie inicjatyw zmian 

w przepisach dotyczących osób starszych,  

d) działalność edukacyjną, aktywizującą i integracyjną środowiska senioralne,  

e) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej,  

f) prowadzenie badań własnych i konsultacji społecznych w sprawach opinii, 

rekomendacji i inicjatyw legislacyjnych,  

g) organizowanie Walnych Zebrań oraz konferencji regionalnych OPS,  

h) powoływanie i rozwój struktur regionalnych kolejnych Delegatur,  

i) udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach senioralnych.  

2. OPS może inicjować powstawanie partnerstw oraz uczestniczyć i współpracować w 

partnerstwach, których celem jest realizacja zadań statutowych zbieżnych z celami 

OPS.  

3. W ramach realizacji celów statutowych OPS może wykonywać zadania zlecane przez 

jednostki administracji publicznej.  

4. OPS ma prawo powoływać inne organizacje i podmioty wspomagające działania OPS.  
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5. OPS realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.  

6. Oprócz działalności statutowej OPS może prowadzić działalność gospodarczą, 

wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, 

przy czym dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów 

statutowych określonych w niniejszym Statucie i nie może być przeznaczony do 

podziału między członków OPS.  

7. Podjęcie działalności gospodarczej przez OPS wymaga uchwały Zarządu oraz wpisu do 

rejestru przedsiębiorców KRS.  

 

 

Rozdział III 

 

Członkowie OPS, ich prawa i obowiązki  

 

§ 10 

 

1. Członkowie OPS dzielą się na:  

a) członków zwyczajnych,  

b) członków wspierających,  

c) członków honorowych.  

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 60 rok życia.  

3. Decyzje w sprawach przyjęcia nowego członka OPS i nadania mu statusu podejmuje 

Zarząd.  

4. Członkiem wspierającym OPS może być osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca 

pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację 

wstąpienia w prawa członka wspierającego i zostanie do niego przyjęta uchwałą 

Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.  

5. Członkiem honorowym staje się osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca 

szczególne zasługi dla rozwoju ruchu senioralnego.  

6. Status członka wspierającego i honorowego nabywa się przez akceptację kandydatury 

przez Zarząd OPS zwykłą większością głosów w drodze uchwały.  

7. Od decyzji negatywnej przysługuje odwołanie w terminie jednego miesiąca od podjęcia 

przez Zarząd uchwały, do najbliższego Walnego Zebrania.  

8. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna w tej sprawie.  

9. Członek zwyczajny ma prawo:  

a) czynne i bierne prawo wyborcze,  

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,  

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności OPS,  

d) uczestniczyć w przedsięwzięciach i projektach grantowych OPS na zasadach 

ustalonych przez Zarząd.  

10. Członkowie zwyczajni OPS zobowiązani są do:  

a) dbania o jego dobre imię,  

b) popierania i czynnego realizowania celi statutowych,  

c) przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów, Uchwał organów,  

d) opłacania składek członkowskich, jeśli Walne Zebranie ustali taki obowiązek.  

11. Członek wspierający ma prawo:  

a) uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i pracach OPS,  

b) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności OPS,  

c) korzystać z usług i rekomendacji na zasadach określonych przez Zarząd.  

12. Członek wspierający jest zobowiązany do:  
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a) popierania celów i wspierania działalności OPS,  

b) wnoszenia zadeklarowanego wsparcia (finansowego, rzeczowego, organizacyjnego 

itp.) w wysokości, formie i na zasadach uzgodnionych uprzednio z Zarządem.  

13. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć we wszelkich formach realizacji celów 

statutowych na zasadach gościa honorowego z głosem doradczym.  

14. Ustanie członkostwa następuje wskutek:  

a) rezygnacji z członkostwa w OPS, jeżeli zostało złożone na piśmie z zachowaniem 

jednomiesięcznego terminu, 

b) uchwały Zarządu o wykluczeniu z OPS z powodu: nieprzestrzegania Statutu, 

regulaminów i uchwał władz, działania na szkodę OPS, a także poprzez obniżanie 

jego autorytetu oraz zaleganie z opłatą członkowską. Przed podjęciem decyzji o 

wykluczeniu Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub 

osobiście przez upoważnionego przedstawiciela na posiedzeniu Zarządu.  

c) od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego 

Zebrania wniesione w ciągu 30 dni od daty otrzymania tej decyzji. Decyzja 

Walnego Zebrania jest ostateczna w tej sprawie. 

 

 

Rozdział IV  

 

Władze OPS  

 

§ 11 

1. Władzami OPS są:  

a) Walne Zebranie Członków  

b) Zarząd  

c) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 3 lata i kończy się z chwilą odbycia 

zwyczajnego Walnego Zebrania.  

3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.  

4. Władze OPS mogą dokooptować do składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nowych 

członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji do liczby 3/5 członków z 

wyboru,  

5. Uchwały wszystkich władz OPS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze 

postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.  

 

Walne Zebranie Członków  

 

§ 12 

 

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą OPS.  

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd. O 

terminie i porządku Walnego Zebrania członkowie OPS informowani są na co najmniej 

14 dni przed jego odbyciem.  

4. O zwołaniu Walnego Zebrania informuje się listownie, pocztą elektroniczną lub w inny 

sposób uzgodniony z członkami OPS.  

5. Prawo głosu w Walnym Zebraniu mają członkowie zwyczajni.  

6. Każdy członek dysponuje jednym głosem.  



 

str. 5 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na uzasadniony 

wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemne żądanie co najmniej połowy członków 

zwyczajnych z podaniem powodu. Zarząd zawiadamia pisemnie wszystkich członków 

o nadzwyczajnym Zebraniu co najmniej 14 dni przed terminem.  

8. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawionych 

do głosowania.  

9. Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się w pierwszym terminie z powodu braku quorum, 

to w kolejnym terminie wyznaczonym pół godziny po pierwszym Walne Zebranie może 

podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.  

10. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów, w razie równości głosów 

rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego zebrania.  

11. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mają prawo uczestniczyć członkowie 

wspierający lub ich reprezentanci, oraz członkowie honorowi.  

12. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:  

a) określanie kierunków działania OPS,  

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych,  

d) uchwalanie zmian statutu,  

e) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania OPS,  

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków OPS,  

g) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu,  

h) rozpatrywanie spraw, o których rozpatrzenie zwrócił się Zarząd,  

i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego oraz rozpatrywanie 

odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,  

j) ustalanie wysokości składek członkowskich,  

13. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków, z 

zastrzeżeniem ust.14.  

14. Rozwiązanie OPS wymaga większości 2/3 głosów. 

15. Walne Zebranie może tworzyć i nadawać uprawnienia organom pozastatutowym, jak 

np. rzecznik prasowy, osoba zaufania publicznego, komisje branżowe, zespoły 

problemowe.  

 

Zarząd 

 

§ 13 

 

1. Zarząd składa się z Prezesa, trzech wiceprezesów, w tym jednego I wiceprezesa i trzech 

członków Zarządu.  

2. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, 

dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.  

3. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo 

powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.  

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

5. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i 

na rzecz OPS, jakie nie są zastrzeżone Statutem dla innych organów, a w szczególności:  

a) kierowanie bieżącą działalnością OPS i reprezentowanie go na zewnątrz,  

b) zwoływanie Walnych Zebrań członków,  

c) przedkładanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,  

d) realizacja uchwał Walnego Zebrania,  
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e) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania do OPS nowych członków oraz 

powoływania nowych Jednostek,  

f) zarządzanie majątkiem,  

g) podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności 

gospodarczej, a także kierowanie tą działalnością bezpośrednio lub poprzez 

upoważnionego pełnomocnika,  

h) powoływanie w razie potrzeby komisji, grup problemowych i określanie zakresu 

ich działania,  

i) uchwalanie regulaminów.  

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów 

rozstrzyga głos oddany przez prezesa Zarządu.  

7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni 

członkowie zespołów doradczych i goście.  

8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją lub diety obejmujące zwrot kosztów podróży związanych z 

pełnioną funkcją.  

9. Zarząd określa w Regulaminie tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu.  

10. Regulamin określa tryb podejmowania uchwał Zarządu bez zwoływania posiedzenia w 

trybie realnym - przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.  

11. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nieuregulowane w Statucie lub nie 

przypisane kompetencjom innych władz.  

 

Komisja Rewizyjna  

 

§ 14 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego wybranych przez Walne Zebranie.  

2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród członków zwyczajnych OPS.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:  

a) pozostawać w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa, podległości służbowej, w 

związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,  

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z  

urzędu lub za przestępstwo skarbowe,  

4. Komisja bada wykonanie budżetu, gospodarkę finansową, rachunkowość oraz 

kontroluje zgodność działalności Zarządu ze Statutem i przepisami powszechnie 

obowiązującymi,  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie lub ryczałtowe diety w wysokości 

ustalonej przez Zarząd.  

 

Rozdział V 

 

Regionalne Delegatury OPS  

Zasady tworzenia  

 

§ 15 

 

1. OPS może tworzyć Regionalne Delegatury, zwane dalej Delegaturami.  
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2. Delegatura prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu i własnego 

Regulaminu organizacyjnego.  

3. Delegatura może zostać powołana na wniosek Komitetu Założycielskiego Delegatury 

powołanego przez Zebranie Założycielskie Delegatury liczące nie mniej niż 7 członków 

zwyczajnych OPS działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu Delegatury 

podejmuje Zarząd OPS.  

4. Władze Delegatury to:  

a) Walne Zebranie Członków Delegatury,  

b) Zarząd Delegatury,  

c) Komisja Rewizyjna Delegatury.  

5. Uchwały wszystkich władz Delegatury są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania.  

6. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Delegatury trwa 3 lata.  

7. W razie, gdy skład władz Delegatury ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej 

niż połowę składu organu.  

8. Delegatura może uzyskać osobowość prawną na wniosek swoich władz oraz pod 

warunkiem wykazania możliwości samofinansowania swoich potrzeb.  

9. Delegatura uzyskuje osobowość prawną po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.  

10. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie Delegatury z Krajowego Rejestru 

Sądowego składa Zarząd OPS.  

11. Do czasu uzyskania osobowości prawnej przez Delegaturę, w relacjach rynkowych, 

umowach, zaciąganiu zobowiązań wynikających z dotacji, darowizn, przyjęcia 

spadków i umów o realizację zadań publicznych Delegaturę reprezentuje oraz prowadzi 

jej sprawy finansowe Zarząd OPS.  

12. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Delegatury, traci ona osobowość 

prawną, a OPS wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej Delegatury.  

13. Zarząd OPS ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Delegaturę działań 

niezgodnych z celami statutowymi lub takich, które zdaniem Zarządu mogą zaszkodzić 

wizerunkowi OPS.  

14. Uchwałę o rozwiązaniu Delegatury OPS podejmuje Walne Zebranie Delegatury 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Delegatury OPS może podjąć 

także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek 

Zarządu OPS lub Komisji Rewizyjnej Delegatury, po stwierdzeniu nieprawidłowości w 

działaniach Delegatury OPS.  

15. Ujednoliconą nazwę Delegatury tworzy się wg wzoru:  

Obywatelski Parlament Seniorów. Regionalna Delegatura w … (tu nazwa miasta) przy 

czym wyraz „Regionalna” zastępuje się nazwą regionu. Wzór: Obywatelski Parlament 

Seniorów. Mazowiecka Delegatura w Warszawie, ulica, numer, kod pocztowy, miasto. 

 

Walne Zebranie Członków Delegatury  

 

§16 

 

1. Najwyższą władzą Delegatury OPS jest Walne Zebranie Członków Delegatury. Może 

być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.  
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2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Delegatury raz w roku jako sprawozdawcze 

i co trzy lata jako sprawozdawczo‐wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, 

miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem 

Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie 

w drugim terminie, w pół godziny po pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Delegatury:  

a) z własnej inicjatywy,  

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Delegatury,  

c) na wniosek nie mniej niż 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Delegatury 

OPS.  

4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Delegatury to:  

a) Uchwalanie głównych kierunków działalności Delegatury,  

b) Wybieranie i odwoływanie władz Delegatury,  

c) Udzielanie absolutorium Zarządowi Delegatury,  

d) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego OPS,  

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Delegatury,  

f) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Delegatury.  

 

Zarząd Delegatury  

 

§17 

 

1. Liczbę członków Zarządu Delegatury – poza jego przewodniczącym ustala Zebranie 

Ogólne Delegatury.  

2. Posiedzenia Zarządu Delegatury odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na trzy miesiące.  

3. Kompetencje Zarządu Delegatury to:  

a) Kierowanie bieżącą pracą Delegatury OPS,  

b) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatury i Walnego Zebrania OPS,  

c) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Delegatury OPS,  

d) Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatury,   

e) Reprezentowanie Delegatury OPS na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

f) Zgłaszanie informacji o zmianie władz Delegatury do Zarządu OPS.  

 

 

Komisja Rewizyjna Delegatury 

 

§18 

 

1. Komisja Rewizyjna Delegatury jest niezależnym od Zarządu Delegatury organem 

Delegatury OPS powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu komisji.  

3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:  

a) Kontrola całokształtu działalności Delegatury OPS,  

b) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,  

c) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Delegatury wraz z oceną działalności 

Delegatury OPS i Zarządu Delegatury,  

d) Wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,  
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e) Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Delegatury 

w razie jego bezczynności,  

f) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatury,  

g) Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Delegatury OPS.  

 

 

Rozdział VI 

 

Majątek i fundusze  

 

§ 19 

 

1. Źródłami powstania majątku OPS są:  

a) składki członkowskie ustanawiane zgodnie z trybem wskazanym w uchwale 

Walnego Zebrania,  

b) dochody z nieruchomości i ruchomości lub innych składników majątkowych,  

stanowiących własność lub będących w użytkowaniu OPS,  

c) dotacje, w tym z budżetu centralnego i samorządowego,  

d) darowizny, zapisy, spadki i zbiórki publiczne,  

e) dochody z operacji finansowych.  

2. Wszelkie dochody przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie 

kosztów działalności OPS.  

3. Funduszami i majątkiem OPS dysponuje Zarząd.  

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.  

5. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OPS w 

stosunku do jego członków, członków organów, lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 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, zwanych dalej „osobami 

bliskimi”,  

6. OPS prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującymi.  

 

Rozdział VII 

 

Składanie oświadczeń woli  

 

§ 20  

 

1. Do reprezentowania OPS i składania oświadczeń woli w imieniu OPS, w tym do 

zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważnieni są:  

a)  Prezes Zarządu wraz z wiceprezesem,  

b) Prezes Zarządu wraz z członkiem zarządu,  

c) dwóch wiceprezesów,  

d) wiceprezes i członek Zarządu.  

 

Rozdział VIII 

 

Przepisy końcowe 
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§ 21  

 

1. Uchwałę zmieniającą Statut podejmuje Walne Zebranie OPS zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków.  

2. Przy braku quorum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Zebranie w drugim 

terminie, pół godziny po pierwszym, które podejmuje uchwały bez względu na liczbę 

obecnych członków.  

3. W przypadku rozwiązania OPS Walne Zebranie wybiera komisję likwidacyjną i 

postanawia o przeznaczeniu majątku.  

4. Niniejszy statut został uchwalony przez Założycieli na zebraniu założycielskim OPS w 

dniu 5 lipca 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

Podpisy: 
 

 

Krystyna Ewa Lewkowicz Prezes   ……………………………………… 

 

 

Zbigniew Jacek Tomczak I Wiceprezes  ……….…………………………….. 

 

 

Ewa Brewczyńska – Florczyk Wiceprezes  ……………………………………… 

 

 

Ludwik Knyba Wiceprezes    ……………………………………… 

 

 

Irena Frankiewicz Członek    ……………………………………… 
 

 

 

Ewa Kołodziejczyk Członek    ……………………………………… 

 

 

Krystyna Ozga Członek    ……………………………………… 

 
 

 

Warszawa w dniu 5 lipca 2021 r.  


