STATUT
Świdnickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę
Stowarzyszeniem.

- Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku -

zwany dalej

§2
1.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Świdnica,

2.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
poza granicami kraju w ramach statutowych uprawnień.
§3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( DZ.U.
z 2001 r. nr 79, poz.855 z późn. zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami oraz niniejszego
Statutu.
§4
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak i logotypu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków
§5
Stowarzyszenie może należeć
o podobnych celach.

do innych

krajowych

i

międzynarodowych

organizacji

§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
§7
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Rozdział II - Cele i środki działania
§8
1.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych
zawiązanym w celu
propagowania i realizacji aktywnego życia, przyczyniania się do wszechstronnego rozwoju
członków Stowarzyszenia, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie
działania.

2.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność
publiczną na rzecz ogółu osób starszych

3.

Celami Stowarzyszenia są:

a. rozwijanie wszechstronnej aktywności członków Stowarzyszenia, adekwatnie do wieku,
zainteresowań i stopnia sprawności, w tym szczególnie: intelektualnej, psychicznej,
fizycznej,
b. inicjowanie aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego,
c. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, niepełnosprawnych poprzez
przygotowanie ludzi starszych do nowych form aktywności,
d. podtrzymywanie więzi społecznych poprzez integrację międzypokoleniową.

§9

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a)

organizowania spotkań okolicznościowych, integracyjnych (85.59.B);

b)

organizowania wykładów, seminariów, warsztatów, konferencji, szkoleń (85.59.B);

c)

organizowania spotkań z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki (85.59.B);

d)

współpracy ze wszystkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
(94.99.Z);

e)

współdziałania z władzami,
Stowarzyszenia (94.99.Z);

f)

organizowania uczestnictwa osób starszych w grupach zainteresowań prowadzonych
przez Stowarzyszenie (94.99.Z);

g)

działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami (94.99.Z).

instytucjami

i

organizacjami

popierającymi

cele

3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a)

organizowania kursów nauki języków obcych (85.59.B).

b)

organizowania imprez turystyczno-krajoznawczych (93.29.Z).

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego. Ewentualny dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia może służyć jedynie realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków,
a ewentualna nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku
publicznego.

§ 10
1.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:.

a.
b.

propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów,
włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego,

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
2.

organizowanie wykładów, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, konferencji oraz
innych imprez,
przekazywanie nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży potrzebującej
pomocy i innym grupom społecznym,
promocję aktywnych form spędzania wolnego czasu
promocję i organizowanie wolontariatu
współpracę z wszystkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami
powszechnymi, w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia

Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia, pracowników oraz
osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, 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 (dalej: „osoby bliskie”),
b. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia, pracownicy oraz osoby im bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III - Członkowie - prawa i obowiązki
§ 11
1.

2.

Członkami Stowarzyszenia mogą być:
a.

osoby fizyczne - obywatele polscy, w wieku 50+, mający pełną zdolność do czynności
prawnych

b.

osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie

Wyróżnia się następujące kategorie członków:
a.
b.
c.

zwyczajni
wspierający
honorowi

§12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży deklaracją
członkowską na piśmie i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w poczet jego
członków zwyczajnych oraz złoży ślubowanie.
a. Rotę ślubowania i tryb jego składania określa Zarząd w formie uchwały.
§ 13
1.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia,

2.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia staje się po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji
na podstawie uchwały Zarządu.
§ 14

1.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, której godność
tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, na pisemny
wniosek przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia.

2.

Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie
powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3.

Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

4. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach
określonych w § 18 ust.1 pkt. b, d, e, f ,g
§ 15

1.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a.
b.
c.
d.
e.

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Organizowania działalności edukacyjne, kulturalnej, rekreacyjno - sportowej,
turystycznej, integracyjnej

§ 16

1.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.
b.

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c.
d.

regularnego opłacania składek członkowskich,
przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności
koleżeńskości w stosunku do innych członków Stowarzyszenia.

oraz

§ 17

1.

Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają
takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 18

1. Utrata członkostwa
okoliczności:

następuje na skutek zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych

pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia,
c. niepłacenia składek za okres 6 kolejnych miesięcy,
d. na pisemny, uzasadniony wniosek 10% członków Stowarzyszenia,
e. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
f. niegodnego zachowania,
g. śmierci członka
h. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

a.
b.

§ 19

1. Przed podjęciem uchwały o której mowa w § 18 ust.1 pkt. b, d, f, Zarząd powinien wysłuchać
wyjaśnień zainteresowanego członka oraz zasięgnąć opinii innych członków Stowarzyszenia.
2. 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 dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem,
3. Odpis uchwały Walnego Zebrania Członków wraz z jego uzasadnieniem, Zarząd obowiązany
jest doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
§ 20

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a.
b.
c.

Walne Zebranie Członków
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcje pełnić przez dowolną
ilość kadencji.

§ 21
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 22

1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:

a.
b.

z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,
z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd. Nie
rzadziej jeden raz na rok.

4.

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom co najmniej na
14 dni przed terminem zebrania w formie listownej lub przez podpisanie zawiadomienia lub
ustnie, w tym drogą telefoniczną.

5. W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje
zebranie w drugim terminie w tym samym dniu po upływie 1/2 godziny, przyjmując za
quorum liczbę obecnych członków.
6.

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków z
zastrzeżeniem postanowienia § 22 pkt. 5

7. 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 są podejmowane
zgodnie z zapisem § 22 ust. 5
§ 23

1.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

uchwalenie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
uchwalanie statutu i jego zmian,
wybór i odwoływanie: Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności
minionej kadencji,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowego i merytorycznego Zarządu,
nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych

§ 24

1.

Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia

2.

Zarząd składa się z Prezesa i 8 - 12 członków, spośród których Zarząd wybiera Wiceprezesa,
Skarbnika, Sekretarza.

3.

Do kompetencji Zarządu należy:
realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia i jego budżetu,
ustalanie regulaminów wewnętrznych
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
przyjmowanie i skreślanie członków,
podejmowanie decyzji w sprawie zwolnień z opłat członkowskich dla członków
Stowarzyszenia prowadzących zajęcia w ramach wolontariatu na czas prowadzenia tych
zajęć.
j. składanie sprawozdań z działalności,
k. zaciąganie zobowiązań majątkowych i pozyskiwanie środków finansowych
l. podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych
m. Przyznawanie honorowego tytułu „Przyjaciel Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku” oraz innych wyróżnień i nagród

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

4.

Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

5.

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

6.

W okresie między posiedzeniami Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i pełni
funkcję pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych.
§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli nie rzadziej niż
raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch Członków.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba:
a.
b.

c.
4.

zatrudniona w Stowarzyszeniu
będąca członkiem Zarządu lub pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.

§ 26

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż jeden raz w roku
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Uczestnictwo przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
§ 27

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a.
b.
c.
d.

2.

upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia
sprawozdania na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w tych organach,
odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, gdy członek naruszy
postanowienia statutu lub niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet
Stowarzyszenia

Przed podjęciem uchwały o której mowa w ust.1 pkt. d, Walne Zebranie Członków powinno
wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

a.

Tryb odwoławczy, o którym mowa w ust.1 pkt. d, stosuje się jak w § 19 ust. 2 i 3.

3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
4. Kooptacja, o której mowa w ust.1 nie może dotyczyć więcej niż 1/3 członków Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V - Majątek i fundusze
§ 28

1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a.
b.
c.
d.
e.

ze składek członkowskich, wpisowego,
z działalności odpłatnej
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, subwencji,
z ofiarności publicznej.

2.

Wszelkie środki pieniężne są przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i Sekretarza Zarządu

Rozdział VI - Postanowienia końcowe
§ 29
Uchwałą 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 drugim terminie podanym
w zawiadomieniu – większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
§ 30
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 31
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o stowarzyszeniach

Powyższy Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Świdnickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w dniu 22 kwietnia 2015 r..

