Jednolity Tekst Statutu
Stowarzyszenia „Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku”
w Zgorzelcu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Zgorzelcu,
w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego
po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działa na podstawie przepisów
ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi
zmianami) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami) oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.
§2
1. Nazwa Stowarzyszenia 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.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zgorzelec.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji,
pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.
4. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust.3 decyduje Walne
Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, biorących udział
w Walnym Zebraniu Członków.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac, Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników, bądź inne osoby w ramach umów cywilnoprawnych.
3. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
§5
1. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci, emblematu na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.
2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń,
dyplomów oraz innych dokumentów.

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia
§6
Celami Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej
i krajoznawczo -turystycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
2. Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez
stymulowanie
rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
3. Dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych
poprzez
wszechstronną aktywizację społeczną.
4. Upowszechnianie wiedzy gerontologicznej.
5. Przeciwdziałanie niepełnosprawności osób starszych.
6. Promocja i organizacja wolontariatu w środowisku osób starszych.
7. Pozyskiwanie środków, zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, z funduszy
strukturalnych i regionalnych, na sfinansowanie celów statutowych.
8. Prowadzenie dialogu międzypokoleniowego.
9. Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób starszych.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Wykłady, seminaria, lektoraty, i prowadzenie zajęć w zespołach twórczych i sekcjach
tematycznych oraz organizowanie konferencji, sesji naukowych, szkoleń i spotkań
z różnych dziedzin nauki w następujących obszarach:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
4) ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji;
5) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
6) promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
7) pomocy prawnej;
8) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
9) upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
10) nowoczesnych technologii (komputery, internet, e- learning itp.);
11) rozwoju regionalnego i lokalnego;
12) promocji i informacji.
2. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i za
granicą, ze szczególnym uwzględnieniem działających w Euroregionie Nysa.
3. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się
problematyką osób trzeciego wieku.
4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji
zadań na rzecz osób trzeciego wieku.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
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§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków honorowych;
3) członków wspierających.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca obywatelstwo polskie a także cudzoziemiec (pod warunkiem
zaakceptowania niniejszego statutu), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawiona praw publicznych, uznająca cele statutowe Stowarzyszenia, która:
1) złoży deklarację członkowską;
2) uzyska poręczenie dwóch członków Stowarzyszenia.
Maksymalna liczba członków zwyczajnych uzależniona będzie od możliwości
organizacyjnych i lokalowych Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji
celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje
określone świadczenia materialne lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie
wspierając mogą brać udział w działaniach Stowarzyszenia osobiście lub przez
upełnomocnionego przedstawiciela.

§9
1. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa Zarządowi pisemną deklarację
przystąpienia do Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie decyzji
Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek
Zarządu.
3. Osoba fizyczna i prawna ubiegająca się o członkostwo wspierające składa Zarządowi
pisemne oświadczenie woli oraz ustala z Zarządem formę i rodzaj wspierania
Stowarzyszenia.
§ 10
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, korzystania
z jego dorobku i majątku;
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie;
1. wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1) uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia zmierzającego do zapewnienia jego
prawidłowego funkcjonowania;
2) przestrzegania obowiązujących postanowień statutu, regulaminów i uchwał
organów Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i sposób określony
przez Walne Zebranie Członków;

4) wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia w ramach celów statutowych.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 11
1.
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Utrata członkostwa następuje wskutek:
Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi.
Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
1) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
2) notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
3) niepłacenia składek przez okres przekraczający sześć miesięcy;
4) na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia, z ww. powodów.
Utraty zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych na mocy prawomocnego
wyroku sądowego.
Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 12
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu
przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania
jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów władzy Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata. Członkowie wybrani do
władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie
tajne.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu, w trakcie kadencji,
jego skład osobowy uzupełniany jest przez Zarząd.
Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru przez Walne Zebranie Członków.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie
kadencji, jej skład osobowy uzupełniany jest przez Komisję Rewizyjną. Liczba
dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru przez Walne Zebranie Członków.

6. Dokooptowani członkowie władz Stowarzyszenia podlegają zatwierdzeniu na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków.
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§ 14
Najwyższym organem władzy Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które
może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku jako
zebranie sprawozdawcze, a raz na trzy lata jako sprawozdawczo -wyborcze.
Zawiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni
przed datą zebrania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.
W przypadku braku 50 % +1 członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie
w drugim terminie, które może się odbyć w odstępie 15 minutowym od pierwszego, pod
warunkiem iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.
W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od
liczby członków obecnych na zebraniu.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na
Zebraniu.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały
w tym przedmiocie.

6. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
1) członkowi zwyczajni z głosem stanowiącym;
2) członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 15
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
5. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
6. Uchwalanie budżetu.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku
nieruchomego Stowarzyszenia.
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze.
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

11. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie zastrzeżonych do
wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.
§ 16
1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Prezes lub wytypowany w jego zastępstwie członek Zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie
na zewnątrz w sprawach niemajątkowych.
2. Zarząd składa się z 5 do 9 osób (w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika,
Sekretarza).
3. Zarząd działa zgodnie ze statutem Stowarzyszenia a zasady jego działania określa
regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 17
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków;
2) określanie kierunków działania Stowarzyszenia;
3) sporządzanie planu pracy i projektu budżetu;
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w tym przyjmowanie darowizn, zapisów
i spadków;
5) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych;
6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu;
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
9) podjęcie uchwały o działalności gospodarczej, organizowanie i prowadzenie tej
działalności;
10) powoływanie Rady Programowej;
11) przyjmowanie i skreślanie członków, prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
12) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków;
13) zatrudnianie osób w ramach umów cywilno-prawnych;
14) załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji
pozostałych władz Stowarzyszenia.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków
Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
§ 18
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych organów władzy
Stowarzyszenia.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może z członkiem Zarządu pozostawać w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej w skazany w uchwale
tego organu.
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§ 19
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia;
2) nadzór nad bieżącą gospodarką finansową Stowarzyszenia w zakresie podpisanych
umów, wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych itp.;
3) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
4) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
5) składanie wniosków w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu oraz
udzielania absolutorium dla Zarządu;
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
7) zawieranie umów cywilno-prawnych z członkami Zarządu;
8) reprezentowanie Stowarzyszenia w sporach z członkami Zarządu.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
Tryb pracy Komisji określa uchwalony regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzony
przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
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§ 20
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) wpływy ze składek członkowskich i wpisowego;
2) darowizny, spadki, zapisy;
3) dotacje, subwencje i granty;
4) środki z różnego rodzaju funduszy, w tym publicznych;
5) dochody z działalności własnej, w tym z ewentualnej działalności gospodarczej;
6) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia;
7) inne środki finansowe, prawnie dozwolone.
Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia, albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
sprawach majątkowych Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu
działających wspólnie:
1) Prezesa lub Wiceprezesa;
2) Sekretarza lub Skarbnika.
§ 21
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w obszarach określonych
w § 7 niniejszego statutu, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych,
według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
§ 22
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 23
Niniejszy statut zabrania:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
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 jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 24
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków, kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich),
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 25
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia:
1. Majątek przeznacza się na cel określony w uchwale ostatniego Walnego Zebrania
Członków.

2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego Zarządu.
3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy
o stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

