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STATUT
STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET III WIEKU W IŁAWIE
Rozdział I – Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, zwane
dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o
stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. ( Dz.U. z 2001 r. – poz.855 z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wpisaniu do rejestru
Stowarzyszeń.
3. Stowarzyszenie jest zawiązanie na czas nieokreślony.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Iława.
§ 2.
1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach.
§ 3.
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem,
którego działalność nie jest nastawiona na zysk.
2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczególnych.
4. Stowarzyszenia posiada logo, którego wzór określa załącznik nr 1 do Statutu.
Rozdział II – Cele i sposób działania.
§ 4.
1. Cele Stowarzyszenia:
1) kształcenie ustawiczne ludzi starszych

2) rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności osób, które przestały być
aktywne zawodowo
3) aktywizacja intelektualna i fizyczna ludzi w złotym wieku
4) propagowanie kultury oraz dobrych obyczajów
5) promocja zdrowego
gerontologicznej

stylu

życia

i

wdrażanie

profilaktyki

6) poprawa jakości życia osób starszych
7) Stowarzyszenie prowadzi działalność:
- oświatową
- kulturalną
- dotyczącą ochrony i promocji zdrowia
- na rzecz osób niepełnosprawnych
- wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie wykładów, spotkań, prelekcji, wieczorków poetyckich,
wystaw, koncertów i innych imprez
2) kontakty ze słuchaczami innych utw
3) kształcenie partnerskich postaw między społecznością sprawnych i
sprawnych inaczej
4) wyzwalanie inicjatyw w kierunku zwiększenia uczestnictwa sprawnych
inaczej w życiu społecznym i kulturalnym
5) przekazywanie nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych
młodzieży potrzebującej pomocy i innym grupom społecznym
6) współpracę z osobami oraz instytucjami o zbliżonych celach działania
7) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów
oraz Sądów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia
8) inne działanie realizujące działania statutowe
§ 5.
1. Na sfinansowanie swojej działalności Stowarzyszenie pobiera składki
członkowskie od swoich członków oraz przyjmuje darowizny od osób
niebędących członkami.

2. Stowarzyszenie bierze udział w konkursach ofert na realizację zadań
publicznych w celu uzyskania dotacji od samorządów, skarbu państwa i
innych organizacji finansujących działania skierowane do osób starszych.
§ 6.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną, która nie może przynosić
dochodu.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych
zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji zadań statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 7.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.
§ 8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków wspierających
3) członków honorowych
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która
ukończyła 55 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
niepozbawiona praw publicznych.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji
kandydata, w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością
głosów. W deklaracji kandydat składa oświadczenie o woli wstąpienia do
Stowarzyszenia i akceptacji jego celów oraz obowiązuje się do
przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich
władz Stowarzyszenia
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków

c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach
dotyczących działalności Stowarzyszenia
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji
zadań statutowych Stowarzyszenia
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia
g) posiadania legitymacji
Stowarzyszenia

Stowarzyszenia

i

noszenia

odznaki

h) korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia
4. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2) regularnego płacenia
Stowarzyszenia

składek i

innych świadczeń

na

rzecz

3) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniania się do wzrostu jego
znaczenia.
§ 10.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego
rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada prawa członka zwyczajnego.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w
wyborach statutowych do władz Stowarzyszenia.
4. Członków wspierających przyjmuje, na podstawie pisemnej deklaracji
kandydata, w drodze uchwały, Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością
głosów. W deklaracji kandydat składa oświadczenie o woli wstąpienia do
Stowarzyszenia i akceptacji jego celów oraz zobowiązuje się do
przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
5. Podstawowym obowiązkiem członków wspierających jest wywiązywanie się
z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzeganie postanowień Statutu i
uchwał Stowarzyszenia.

§ 11.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która nie jest członkiem
zwyczajnym, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład
w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada prawa członka zwyczajnego.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z wszelkich opłat i świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia
§ 12.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, po
uprzednim
uregulowaniu
wszelkich
zobowiązań
wobec
Stowarzyszenia
2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
-naruszenia postanowień Statutu
-nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia
-nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres, co najmniej
4 miesięcy
-nieopłacanie składek przez okres 4 miesięcy
-utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
3) śmierci członka lub utrata osobowości prawnej przez członka
wspierającego.
2. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednie
zasady określone w ust.2.
Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia
§ 13.
Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna
§ 14.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a wybór
ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te same funkcje pełnić
przez dowolną ilość kadencji.
§ 15.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji uzupełnienie następuje na podstawie liczby uzyskanych
głosów w głosowaniu pierwotnym, tj. tym, w wyniku, którego wybrano skład
organu. Liczba członków wybranych w celu uzupełnienia składu na podstawie
wyników głosowania pierwotnego nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
władz Stowarzyszenia. W przypadku potrzeby uzupełnienia składu organu o
liczbę przekraczającą 1/3 ogólnej liczby, przeprowadzane są wybory
uzupełniające.
Walne Zebranie Członków
§ 16.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
1. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz
zaproszeni goście.
§ 17.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez
Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni
przed planowanym terminem jego zwołania, przez ogłoszenie na tablicy
ogłoszeń w lokalu siedziby Stowarzyszenia oraz informacje ustną na dwóch
kolejnych wykładach. W przypadku braku wymaganej liczby członków w
pierwszym terminie, Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie przyjmując
za kworum obecną liczbę członków.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących władz
towarzyszenia i zmiany Statutu, które podejmowane są stosownie do
postanowienia § 14 i § 28.
§ 18.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
2) uchwalanie statutu i jego zmian
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
6) ustalanie wysokości składek członkowskich
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia
jego majątku
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze
9) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia
10) podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów działalności Zarządu.
§ 19.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków w ciągu jednego miesiąca, od dnia otrzymania żądania
lub wniosku określonego w ust.1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia lub wniosku, a posiedzenie Zarządu
dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nie
później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Zarząd
§ 20.
1. Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Kieruje on
całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i jednego
członka.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu na zewnątrz są prezes
lub wiceprezes. Każdy z wymienionych może skutecznie samodzielnie
reprezentować Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu z wyłączeniem przerwy
wakacyjnej. Zebraniom przewodniczy prezes lub wiceprezes Zarządu.
Zebrania Zarządu są protokółowane.
5. W zebraniu Zarządu może uczestniczyć,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

z

głosem

doradczym,

6. Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe.
§ 21.
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków
2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia
3) uchwalanie okresowych
finansowej i budżetu

planów

działalności

4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
5) opracowywanie regulaminów określonych w Statucie
6) odejmowanie decyzji w sprawach majątkowych

merytorycznej,

7) powoływanie Rady Programowej
8) powoływanie i likwidowanie sekcji zainteresowań i lektoratów
9) zwoływanie i organizowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych
Zebrań Członków
10) podejmowanie uchwał o przyjęciu członków
wspierających oraz o wygaśnięciu członkostwa

zwyczajnych

i

11) podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członków
Stowarzyszenia
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego
13) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, finansowej i merytorycznej
14) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej
liczby uprawnionych członków (kworum).
Komisja Rewizyjna
§ 22.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do prawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest 3 osobowy:
1) przewodniczący
2) dwóch członków
§ 23.
1. Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, co najmniej 2
razy w roku
2) występowanie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z
przeprowadzonych kontroli
3) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
4) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go
przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub
odmowę
udzielenia)
absolutorium
naczelnym
władzom
Stowarzyszenia
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków
7) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków
Zarządu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków (kworum).
§ 24.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni,
pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym
pożyciu z członkami Zarządu.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
Rozdział V - Majątek i fundusze
§ 25.
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowski
2) darowizny, zapisy i spadki
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) dotacje
2. Składki członkowskie wpłacane są regularnie na początku semestru
jesiennego i wiosennego, bezpośrednio do skarbnika lub na konto
Stowarzyszenia wskazane przez skarbnika. Wysokość wpisowego określa
Zarząd, co roku przed rozpoczęciem roku akademickiego. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają wpisowe w dniu przyjęcia.
3. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane na rachunku i w
kasie Stowarzyszenia

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 26.
Stowarzyszeniu zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia 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”.
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, a w szczególności, gdy przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
§ 27.
Rokiem sprawozdawczym jest:
1. rok kalendarzowy, jako rok obrachunkowy
2. rok akademicki trwający od 1 października do 30 września roku następnego,
jako rozliczenie działalności merytorycznej.
§ 28.
Dla ważności oświadczenia woli Stowarzyszenia, jak również wszelkich pism
oraz pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są
podpisy

Załącznik nr 1 do Statutu Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie

Logo Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie, wymienione w § 3 ust.4
Statutu Stowarzyszenia.

