
STATUT 
/ tekst jednolity na dzień 31.05.2011r. /  

Stowarzyszenia „ Zawierciański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku” w Zawierciu 

 

Rozdział  I  
Postanowienia ogólne 

 

§ 1  

 
1. Stowarzyszenie „Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku” zwane 
„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym , trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych, posiadających osobowość prawną.   
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony . Posiada osobowość prawną. Działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach / t.j. Dz. U. z 2001 
nr. 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami / oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.   
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873/ 
i Statutu Stowarzyszenia.   
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Zawiercie / 42-400 Zawiercie /  

 

§ 2  

 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

 
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej. Do prowadzenia swoich 
spraw może zatrudniać pracowników. 

 

§ 4 

 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
tym samym lub podobnym profilu działania. 

 

§ 5 

 
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej i podłużnej. Ma również prawo wydawania 
zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru ustalonego przez Zarząd. 
 

 

Rozdział II  
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia 

 

§ 6 
Działalność Stowarzyszenia ma na celu: 

 
a/ zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków  
Stowarzyszenia,  
b/ prowadzenia edukacji w różnych dziedzinach nauk – w formie wykładów, seminariów, 
lektoratów języków obcych itp., 



 
c/ propagowania komunikacji społecznej, 
d/ aktywizacja społeczna osób starszych, 
e/ rozwój indywidualnych zainteresowań,  
f/ propagowanie turystyki, krajoznawstwa i ochrony 
zabytków. g/ prowadzenie działalności charytatywnej,  
h/ pomoc osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,  
i/ prowadzenie różnych form działalności rehabilitacyjnej i kulturotwórczej wśród 
osób niepełnosprawnych. 

 

§ 7 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną i odpłatną 
działalność pożytku publicznego w szczególności:  

1)  nieodpłatnie poprzez:  
a/ wykłady z różnych dziedzin 
wiedzy, b/ konferencje naukowe, 
c/ zajęcia seminaryjne  
d/ zespoły specjalistyczne rozwijające indywidualne zainteresowania 
członków, e/ samopomoc koleżeńską członków – indywidualną i grupową,  
f/ współpracę z samorządem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi w realizacji celów Stowarzyszenia.  
2/ odpłatnie poprzez :  
a/ naukę języków obcych, 
b/ kursy komputerowe,  
c/ działalność rekreacyjną, gimnastykę ogólnorozwojową, gimnastykę w 
wodzie, organizację wycieczek krajowych, zagranicznych itp.  
d/ działalność rozrywkową, koncerty, festyny, wieczorki integracyjne przy muzyce, 
koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe itp.  
e/ udział w imprezach kulturalnych np. filmowych, teatralnych, muzycznych itp. 
3/ Wysokość odpłatności każdorazowo ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział III  
Członkowie , ich prawa i obowiązki 

 

§ 8 

 
1/ Przy przyjmowaniu członków stosowana jest zasada tzw. „drzwi otwartych” dla osób, 
które ukończyły 50 lat.  
2/ Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na 
: a/ zwyczajnych,  
b/ wspierających, 
c/ honorowych.  
3/ Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, mający 
pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, akceptujący 
cele statutowe Stowarzyszenia.  
4/ Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową 
lub rzeczową. 
5/ Członkiem honorowym może być osoba fizyczna , która wniosła wybitny wkład 



w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla  
Stowarzyszenia.  

§ 9  

 
1) Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze 

uchwał Zarządu, podejmowanych zwykłą większością głosów.   
2) Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo, składa Zarządowi deklarację 

przystąpienia do Stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe w kwocie 20 ,- zł 
słownie: dwadzieścia złotych   

3) Osoba prawna, ubiegająca się o członkostwo, składa Zarządowi oświadczenie 
woli oraz ustala z Zarządem formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.   

4) Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków, na 
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.  

 

§ 10  

 
Członek zwyczajny ma prawo do;  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia  

2) brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,   
3) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów władzom Stowarzyszenia w 

sprawach dotyczących celów i środków działania,   
4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu,  

5) posiadania legitymacji Stowarzyszenia.  

 

§ 11 
 
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:  

1) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów,   
2) popierania działań Stowarzyszenia, zmierzających do wzrostu znaczenia jego roli 

w środowisku,   
3) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia jak 

również obowiązujących przepisów prawa,   
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.  

 

§ 12  

 
1. Członkowie wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 

posiadają prawa określone w § 10 pkt. 2- 5.   
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym- w 

statutowych władzach Stowarzyszenia.   
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z 

deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał 
władz Stowarzyszenia, jak również przepisów prawa. Członek wspierający działa 
poprzez swojego przedstawiciela.   

4. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 
Członkowie honorowi mają prawo:   
- uczestnictwa we wszystkich formach działalności prowadzonej przez 
Stowarzyszenie na tych samych prawach co członkowie zwyczajni,   
- brać udział w Walnym Zebraniu Członków, zgłaszać wnioski i postulaty co do 
form działalności,  



-  nie posiadają czynnego i biernego prawa  wyborczego. 

 

§ 13 

 
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

 
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na 

piśmie Zarządowi,   
2. śmierci członka , bądź utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,   
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z 

opłata składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 
przekraczający sześć miesięcy kalendarzowych,   

4. wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia 
zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał i regulaminów, 
zasad etyki i współżycia społecznego, zachowań godzących w dobre imię   
Stowarzyszenia,   

5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, 
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,   

6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwał 
władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała,   

7. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub 
wykluczeniu na piśmie, podając przyczyny skreślenia, wskazując na prawo 
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie do 14 dni od 
daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia   

8. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i nie przysługuje od 
niej odwołanie.  

 

 

Rozdział IV 

 

Struktura organizacyjna 

 

§ 14 
Władzami Stowarzyszenia  są: 

 

1. Walne  Zebranie Członków  

2. Zarząd   
3. Komisja Rewizyjna  

 

§ 15  

 
1. Pierwszy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaje powołany w terminie 2 

miesięcy od daty wpisania Stowarzyszenia do KRS.   
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy, ogólnej liczby 
uprawnionych członków.  



§ 16 

 
W przypadku ustąpienia , wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany poprzez dokooptowanie spośród nie 
wybranych kandydatów, według kolejności głosów. 

 

§ 17  

 

1. Najwyższą władz Stowarzyszenia jest Walne  Zebranie Członków.   
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:   

a/ członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym. Z chwilą, kiedy ilość członków 
przekroczy liczbę 400 osób, Walne Zebranie Członków przekształca się w Zebranie 
Delegatów , wybieranych na grupach zainteresowań w ilości 1 delegat na 10 członków   
przy zachowaniu zasad określonych w punkcie  

3. Kadencja delegatów trwa 4 lata.  

a
1
/ Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos i może wybierać delegatów tylko 

w jednej grupie zainteresowań wskazanej Zarządowi przed terminem wyborów   
delegatów. Głos oddany w innej grupie niż wskazana jest nieważny.  

a
2
/ Członkowie Stowarzyszenia nie uczestniczący w zajęciach grupowych dokonują   

wyboru Delegatów na Walne Zebranie na zebraniu zwołanym przez Zarząd.  

a
3
/ Wybory Delegatów na Walne Zebranie odbywają się co najmniej na cztery   

tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zebrania Delegatów. O miejscu, 
terminie i czasie zebrania wyborczego Delegatów w grupach zainteresowań   
i pozostałych członków Zarząd powiadamia członków za pośrednictwem ogłoszenia 

wywieszonego na tablicy ogłoszeń co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania w 
Biuletynie Informacyjnym oraz na stronie internetowej „u3wzawiercie.pl”   
b/ członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.  

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w obecności:   
a/ w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 15 pkt. 2 Statutu, 
b/ w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu , 15 minut później od 
pierwszego terminu – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę 
osób uprawnionych do głosowania.  

 

§ 18  

 
1) Walne  Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.   
2) Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej 

raz w roku, zawiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku 
obrad na 14 dni przed datą zebrania.   

3) Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu 
obrad,   

4) Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie 
: przewodniczący, sekretarz i członek,   

5) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.   

6) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
a/ z własnej inicjatywy,   
b/ na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej  

c/ na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych.   
7) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami 

dla których zostało zwołane.  



 
§ 19 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania  Członków w szczególności należy: 

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,   
2) uchwalenie statutu i jego zmian,  

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia/ Zarządu i Komisji   
Rewizyjnej/  

4) uchwalanie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia,   
5) udzielanie absolutorium Zarządowi.  

6) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,   
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze,   
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,  

9) podejmowanie uchwał o połączeniu z inna organizacją,   
10) podejmowanie uchwał w sprawi nabycia lub zbycia majątku ruchomego lub 

nieruchomości,   
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,   
12) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu 

jego majątku,   
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wniesionych pod obrady.  

 
§ 20  

 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.  

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.   
3. Zarząd składa się z siedmiu osób: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 

2 członków.   
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.  

 
§ 21  

 
Do zakresu działania Zarządu należą:  

1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,  

2. określanie szczegółowych kierunków działania,   
3. ustalanie preliminarzy budżetowych,  

4. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,   
5. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, uchwalanie 

regulaminów wewnętrznych,  
6. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,   
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

8. zatrudnienie pracowników  do spraw administracyjno- księgowych,   
9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich / przyjmowanie – skreślanie/.  

10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,   
11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,  

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

13. przygotowanie  rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej. 



 

 

§ 22  

 
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania 

kontroli nad jego działalnością.   
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych na okres czterech 

lat: Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza,   
3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie osoby nie karane za 

przestępstwa popełnione z winy umyślnej,   
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.   
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymać z tytułu pełnienia swych funkcji 

zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem 
obowiązków Członka Komisji Rewizyjnej a wynikających z dokonywanych 
czynności kontrolnych.  

 

 

§ 23  

 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,   
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i 

lustracji,   
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,   
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd 

w terminie lub trybie ustalonym w Statucie,   
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie / lub 

odmowę udzielenia/ absolutorium Zarządowi,   
6. składanie sprawozdań ze swojej działalności podczas Walnego Zebrania Członków, 

7. ocena rocznych sprawozdań zarządu finansowego i merytoycznego 

 

§ 24  

 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym 

w posiedzeniach Zarządu.   
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.   
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej reprezentują Stowarzyszenie w sprawach 

umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.  
 

 

Rozdział V  
Majątek i fundusze 

 

§ 25 
 
Majątek Stowarzyszenia stanowią : nieruchomości, ruchomości, fundusze i pieniądze. 

 

§ 26  

 

1. Źródłami  powstania majątku Stowarzyszenia są:  



 
a/  składki 

b/  dotacje,  
c/  darowizny, zapisy i spadki, 

d/  wpływy z działalności statutowej 

 
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane 
na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być – przy uwzględnieniu 
bieżących potrzeb – jak najszybciej przekazywane na konto Stowarzyszenia.  

 
3. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca  I kwartału każdego roku.   
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad, określonych przez Zarząd, 
w ciągu dwóch tygodni od momentu otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet 
członków Stowarzyszenia. 

 
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
 

§ 27  

 
1. Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego, o 

której mowa w rozdziale II § 6 i 7 statutu.   
2. Zabrania się:   

a/ przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów   
i pracowników oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób nie 
związanych ze Stowarzyszeniem, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby 
nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  

 
b/ udzielania pożyczek członkom, członkom organów i pracownikom Stowarzyszenia 
lub ich rodzinom, a także zabezpieczania ich zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia, 

 
c/ dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównanie ofert, 
zakupów towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, pracownicy a także członkowie rodzin wymienionych osób. 

 
d/ wykorzystywania majątku Stowarzyszenia przez jego członków, członków 
organów, pracowników lub ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do innych 
osób. 

 

§ 28 
 

1 .Do  ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw  
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób : 

Prezesa i Skarbnika.  
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy : Prezesa i 
członka Zarządu. 



Rozdział VI  
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 29  

 
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 
głosów – 2/3 , przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

 
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 

przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostaną 

umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia 
określonego w § 18 ust. 2 statutu należy załączyć projekty stosownych uchwał.  

 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 
Stowarzyszenia, przy czym majątek ten nie może zostać podzielony pomiędzy 
jego członków, ale musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny.  

 
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia , nie 

uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia   
07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach / t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 
z późn. zm./  

 
 
 

Rozdział VII 

 

Przepisy przejściowe 

 
§ 30 

 
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawnieniu się stosownego postanowienia 
Sądu rejestrowego. 
 
 
 
 
 


