
 

Statut Stowarzyszenia 

„Uniwersytet Trzeciego Wieku” 

w Głuszycy 

 

 

Rozdział I    –    Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Głuszycy zwany w dalszej części niniejszego statutu 

„Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej porządku prawnego. 

 

§ 2 

1. Nazwa Stowarzyszenie jest prawnie zastrzeżona. 

2. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą 

przetłumaczoną na języki obce. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami w 

ramach statutowych uprawnień. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Głuszyca. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczegółowych. 



2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich wg wzoru 

określonego przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

 

§ 6 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 

 

Rozdział II    -   Cele i sposoby działania 

 

Celami Stowarzyszenia są : 

1. rozwój intelektualny ( poznawanie i twórcza samorealizacja ), 

2. propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów, 

3. promocja i popieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

4. uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, 

5. włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego, 

6. angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej 

adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań, 

7. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, niepełnosprawnych, 

8. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

9. ochrony i promocji zdrowia, 

10. działania na rzecz niepełnosprawnych, 

11. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn, 

12. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

13. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

15. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

16. ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji, 

18. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

19. promocji i organizacji wolontariatu, 

20. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe. 

 

 



§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez : 

1. prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej , w szczególności poprzez organizację 

wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, 

prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć, 

2. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie 

wycieczek turystycznych i krajoznawczych, 

3. przekazywanie przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i 

zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebujących wsparcia, 

4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich 

międzynarodową federacja, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, 

instytucjami rządowymi i pozarządowymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

instytucjami samorządowymi i organizacjami porządkowymi, 

5. prowadzenie działalności wydawniczej, 

6. prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich, 

7. tworzenie grup samopomocowych, 

8. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i 

fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, 

9. organizowanie warsztatów, 

10. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych. 

 

§ 8 

Stowarzyszenie może na zasadach określonych w odrębnych przepisach prowadzić działalność 

gospodarczą . Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

 

Rozdział III    -   Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na : 

1. Członków zwyczajnych, 



2. Członków wspierających, 

3. Członków honorowych. 

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i 

nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża 

gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji. Przy przyjmowaniu członków do 

Stowarzyszenia stosuje się zasadę „otwartych drzwi” tzn. , że członkiem Stowarzyszenia może 

zostać osoba w wieku 50+, która złoży pisemną deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe 

Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.                          

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą 

fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych. 

 

 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.   

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 

za zgodą zainteresowanego. 

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.             

 

§ 12 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do : 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w 

ogólnych zebraniach Stowarzyszenia, zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością 

Stowarzyszenia, 

2. uczestnictwa w wykładach, seminariach, lektoratach języków obcych, odczytach, 

konferencjach, spotkaniach, prelekcjach, konkursach, wystawach, koncertach i innych 

zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, 

3. udziału w praktycznych zajęciach z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz organizowanych 

wycieczkach turystycznych i krajoznawczych, 

4. zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia, 

5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 

6. noszenia plakietki Stowarzyszenia oraz otrzymania legitymacji członka Stowarzyszenia, a za 

aktywność w realizacji celów Stowarzyszenia członek zwyczajny może otrzymać dyplom 

honorowy, 



7. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków 

Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

Członek zwyczajny Stowarzyszenie zobowiązany jest do : 

1. aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywania przyjętych 

zadań, przestrzegania zasad lojalności wobec władz Stowarzyszenia, 

2. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. regularnego opłacania składek, 

4. przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej 

życzliwości i pomocy koleżeńskiej. 

 

§ 14 

Członek wspierający : 

1. ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz 

Stowarzyszenia, 

2. obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia, 

4. zwolniony jest z opłacania składek, 

5. nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

Członek honorowy : 

1. ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz 

Stowarzyszenia, 

2. zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia, 

3. zwolniony jest z obowiązku opłacania składek. 

 

§ 16 

 

Utrata członkostwa następuje wskutek zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności : 

1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia, 



2. wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. niepłacenia składek za okres 6 kolejnych miesięcy, 

4. na pisemny, uzasadniony wniosek 10% członków Stowarzyszenia, 

5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

6. niegodnego zachowania, 

7. śmierci członka, 

8. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

 

 

 

§ 17 

 

Przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 14 pkt. 2, 4 i 6, Zarząd powinien wysłuchać 

wyjaśnień zainteresowanego członka oraz zasięgnąć opinii innych członków Stowarzyszenia. 

Członkowi wykluczonemu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od 

uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w 

terminie 14 dni od otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Odpis uchwały Walnego Zebrania Członków wraz z jej uzasadnieniem Zarząd obowiązany jest 

doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały. 

 

 

Rozdział IV  -   Władze Stowarzyszenia 

 

§ 18 

Władzami Stowarzyszenia są : 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna. 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez dowolną ilość 

kadencji. 



Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 19 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział : 

1. z głosem stanowiącym   –   członkowie zwyczajni, 

2. z głosem doradczym   –   członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i 

miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed 

terminem zebrania. W przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie Zarząd 

zwołuje zebranie w drugim terminie, w tym samym dniu, 15 minut póżniej niż pierwszy termin, 

przyjmując za quorum obecną ilość członków. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez 

Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 

ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków lub przyjętej przez Zarząd za 

quorum obecnej ilości członków.  

 

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy : 

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

2. uchwalania zmian statutu, 

3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

6. uchwalanie regulaminu Zarządu, 

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 

8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze, 

9. podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 

10. podejmowanie uchwał, 

11. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 



 

§ 21 

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 

Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes 

Zarządu. 

Zarząd składa się z siedmiu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i trzech 

członków. 

Prezes Zarządu proponuje spośród członków Zarządu kandydatów na Wiceprezesa, Sekretarza i 

Skarbnika, za ich uprzednią zgoda. 

Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz w miesiącu. 

 

§ 22 

Do zakresu działań Zarządu należy : 

1. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, 

2. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 

3. opracowanie projektu budżetu, 

4. realizacja budżetu uchwalonego przez Walne Zebrania Członków, 

5. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, 

6. opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie, 

7. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, 

8. zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków, 

9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego, 

12. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

13. załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz 

Stowarzyszenia. 

§ 23 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.  

Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli nie rzadziej niż raz w 

roku. 

W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba : 

1. zatrudniona w Stowarzyszeniu, 



2. będąca członkiem Zarządu lub pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości w stosunku zatrudnienia, 

3. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne. 

 

§ 24 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy : 

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku, 

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 

3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, 

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

6. uczestnictwo przedstawiciela Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

§ 25 

Członkostwo w Zarządzie  lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek : 

1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na 

Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków, 

2. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w tych organach, 

3. odwołania przez Walne Zebranie Członków, gdy członek naruszy postanowienia statutu lub 

niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. 

Przed podjęciem uchwały o odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie 

Członków powinno wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego. 

Tryb odwoławczy stosuje się jak w § 17. 

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

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

organu, który uległ zmniejszeniu. 

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 

 

Rozdział V   -  Majątek i gospodarka finansowa 

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje : 

1. ze składek członkowskich, wpisowego, 

2. z działalności odpłatnej, 



3. darowizn, spadków, zapisów, 

4. dotacji, subwencji, 

5. z ofiarności publicznej. 

Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika Zarządu. 

 

Rozdział VI   -   Postanowienia końcowe 

 

§ 26 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie Członków , w pierwszym terminie kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w 

zawiadomieniu – większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 27 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 28 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o 

stowarzyszeniach. 

 

 

 


