
S T A T U T 

Stowarzyszenia 

Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

(tekst jednolity po zmianach uchwalonych dnia 15 października 2013 r.) 

ROZDZIAŁ  I 

POSTANOWIENIA   OGÓLNE 

§ 1 

Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany w dalszej części niniejszego statutu 

„Uniwersytetem” posiada osobowość prawną i działa  w ramach obowiązującego w 

Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego 

§ 2 

Nazwa Stowarzyszenia – „Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku”   

§ 3 

1. Uniwersytet działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami w 

ramach  statutowych uprawnień. 

2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Myślibórz, pod adresem ul. 1-go Maja 19 

§ 4 

Uniwersytet działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o 

Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 ze zm..) oraz na podstawie niniejszego 

Statutu. 

§ 5 

1.Działalność Uniwersytetu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.    

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz 

wolontariuszy. 

2. Uniwersytet może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego 

zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i nie może ona być 

prowadzona wyłącznie na rzecz członków 
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    §  6 

1. Uniwersytet może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, 

pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Uniwersytetu. 

2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. 1, decyduje  

Walne  Zgromadzenie zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących 

udział w Walnym Zgromadzeniu. 

           § 7 

Uniwersytet zawiązany jest na czas nieokreślony. 

ROZDZIAŁ    II 

ZAKRES,  CELE  I  FORMY  DZIAŁANIA 

     § 8 

Celem Uniwersytetu jest: 

1) prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie 

medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk 

społecznych i ekonomicznych, technicznych i ekologii, 

2) aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach 

życia społecznego; 

3) propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego, 

4) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, 

psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

członków Uniwersytetu, 

5) utrzymanie, nawiązywanie i zacieśnianie więzi i kontaktów osobistych między 

mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi i 

młodym  pokoleniem, 

6) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym 

również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych, 
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7) upowszechnienie wiedzy o Myśliborzu, a w szczególności poprzez prezentowanie 

dorobku kulturalno-społecznego, walorów architektonicznych, rekreacyjnych 

oraz  

8) organizowanie spotkań ze znanymi Myśliborzanami i innymi osobami 

zasłużonymi dla gminy, 

9) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich; 

11) organizacja i wspieranie idei wolontariatu; 

12) pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej, funduszy dla Instytucji 

Pozarządowych oraz środków krajowych na realizacje zadań statutowych; 

13) współpraca z samorządami powiatów, gmin oraz innych organizacji społecznych w 

zakresie pozyskiwania środków na cele statutowe. 

    § 9 

Uniwersytet realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) włączenie osób starszych do systemu kształcenia  ustawicznego poprzez 

stymulowanie rozwoju oraz sprawności intelektualnej; 

2) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez 

organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, konferencji, 

spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych; 

3)  współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz 

ich międzynarodową federacją ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-

badawczymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami 

masowego przekazu; 

4) tworzenie grup samopomocowych; 

5) działania profilaktyczne z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, 

instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością 

Uniwersytetu. 
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ROZDZIAŁ    III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§  10 

Członkami Uniwersytetu mogą być osoby fizyczne. 

§  11 

Uniwersytet posiada członków: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

§  12 

1. Członkiem Zwyczajnym Uniwersytetu może być każda osoba fizyczna, która: 

1) złoży deklarację członkowską na piśmie, 

2) posiada pozytywną opinię co najmniej jednego członka Uniwersytetu, 

3) została przyjęta w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu Uniwersytetu. 

2. Członkiem wspierającym Uniwersytet może zostać każda osoba deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Uniwersytetu, która: 

1) złoży deklarację członkowską na piśmie, 

2) została przyjęta w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu Uniwersytetu, 

3. Członkiem honorowym Uniwersytetu może być każda osoba, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Uniwersytetu. 

4. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zgromadzenie na wniosek 

Zarządu Uniwersytetu. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania 

składek członkowskich. 
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§ 13 

1. Członek zwyczajny Uniwersytetu ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Uniwersytetu oraz 

uczestniczenia w ogólnych zebraniach Uniwersytetu, zabierania głosu w 

sprawach związanych  z działalnością Uniwersytetu; 

2) uczestniczenia w wykładach, seminariach, lektoratach języków obcych, 

odczytach, konferencjach, spotkaniach, prelekcjach, konkursach, wystawach, 

koncertach i innych; 

3) udziału w praktycznych zajęciach; 

4) zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Uniwersytetu 

5) otrzymania legitymacji członka Uniwersytetu. 

2. Członek zwyczajny Uniwersytetu zobowiązany jest do: 

1) aktywnego działania na rzecz realizacji celów Uniwersytetu, wykonywania 

przyjętych zadań, przestrzegania zasad lojalności wobec władz Uniwersytetu; 

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Uniwersytetu; 

3) regularnego opłacania składek; 

4) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej 

oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej. 

§ 14 

1. Członkowie wspierający i honorowi, z zastrzeżeniem ust. 2, nie posiadają biernego 

oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć w pracach organów z 

głosem doradczym.  

2. Członkowie honorowi mogą posiadać bierne i czynne prawo wyborcze jeżeli są 

jednocześnie członkami zwyczajnymi. 

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego opłacania składek. 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

5. Członkowie wspierający oraz honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu oraz 

uchwał władz Uniwersytetu. 
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§ 15 

O utracie członkostwa decyduje Zarząd gdy: 

1) otrzyma pisemną rezygnację członka Uniwersytetu; 

2) członek Uniwersytetu łamie zapisy statutu i nie przestrzega uchwał władz 

Uniwersytetu; 

3) członek Uniwersytetu nie opłaca składek za okres co najmniej pół roku; 

4) członek Uniwersytetu utraci prawa obywatelskie na mocy prawomocnego wyroku 

sądu; 

5) nastąpi śmierć członka Uniwersytetu. 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE I ORGANY UNIWERSYTETU 

§ 16 

Władzami Uniwersytetu są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 17 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Uniwersytetu trwa cztery lat, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 

§ 18 

Uchwały wszystkich władz Uniwersytetu zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej. 

§ 19 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Uniwersytetu. W Walnym 

Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

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

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 



3.  Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku 

przez Zarząd Uniwersytetu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości 

wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

4. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz 

pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Uniwersytetu. 

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Uniwersytetu 

2) uchwalania zmian statutu, 

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Uniwersytetu, 

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5) uchwalanie budżetu, 

6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń 

na rzecz Uniwersytetu, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Uniwersytetu 

lub jego władze, 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Uniwersytetu i przeznaczeniu jego majątku, 

11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Uniwersytetu, 

12) zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz z działalności merytorycznej władz 

Uniwersytetu. 

§ 20 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Uniwersytetu zgodnie z 

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 8 osób, w tym prezesa, wiceprezesa oraz 6 członków zarządu. 

Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków. 
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3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

4. Do kompetencji Zarządu należą: 

1) realizacja celów Uniwersytetu, 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

3) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Uniwersytetu, 

5) reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz, 

6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków 

7) przyjmowanie i skreślanie członków. 

5. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za  

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

§ 21 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Uniwersytetu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 osób w tym przewodniczącego, sekretarza oraz 2 

członków. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić: 

1) Członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim,  

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej 

2)  Osoby skazane prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo umyślne ścigane z  

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrolowanie działalności Zarządu, 

2) składanie sprawozdania z pracy komisji na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

3) prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, 

4) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Uniwersytetu. 
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4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji  

wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej 

niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§ 22 

W razie gdy skład władz Uniwersytetu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków, w drodze wyborów uzupełniających. 

ROZDZIAŁ V 

RADA PROGRAMOWA 

§ 23 

1. Rada Programowa działa na podstawie regulaminu. 

2. Kompetencje Rady Programowej sprowadzają się do głosu doradczego 

gwarantującego utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć 

organizowanych przez Uniwersytet. 

3. Członkami Rady Programowej są przedstawiciele: 

1) wybranych instytucji kulturalnych i edukacyjnych, w tym także pracownicy 

naukowi, 

2) mediów, 

3) władzy samorządowej. 

4. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd Uniwersytetu. 

5. Zadania Rady Programowej: 

1) pomoc w opracowaniu ramowego planu działalności edukacyjnej Uniwersytetu, 

2) doradztwo w doborze tematyki konferencji, seminariów,  wykładów, prelekcji i 

spotkań, 

3) pomoc w pozyskiwaniu wykładowców i prowadzących zajęcia, 

4) aktywny udział w realizacji zadań Uniwersytetu. 
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ROZDZIAŁ VI 

RADA SŁUCHACZY 

§ 24 

1. Rada Słuchaczy jest powoływana przez Zarząd Uniwersytetu w drodze uchwały. W 

jej skład mogą wchodzić wyłącznie członkowie zwyczajni stowarzyszenia.  

2. Rada Słuchaczy działa w oparciu o regulamin. Regulamin, o którym mowa 

opracowuje Zarząd.  

3. Kadencja Rady Słuchaczy  trwa cztery lata za wyjątkiem pierwszej kadencji, która 

trwa do końca kadencji Władz Uniwersytetu.  

4. Pracą Rady Słuchaczy kieruje Przewodniczący, wybrany spośród członków. 

5. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Rady Słuchaczy w trakcie 

kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez Radę Słuchaczy. Liczba 

dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć ½  liczby członków 

pochodzących z wyboru. Zmiana powyższa wymaga akceptacji Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 25 

Do zakresu działania Rady Słuchaczy należy: 

1) Reprezentowania słuchaczy przed Zarządem we wszystkich sprawach 

dotyczących zakresu działania Uniwersytetu. 

2) Opiniowanie i występowanie z głosem doradczym przy opracowaniu programów 

pracy i budżetu Uniwersytetu. 

3) Współdziałanie z Zarządem przy organizowaniu zajęć i imprez. 

4) Promowanie Uniwersytetu wśród społeczności lokalnej. 

ROZDZIAŁ   VII 

MAJĄTEK   I   GOSPODARKA   FINANSOWA 

§ 26 

Mienie Uniwersytetu stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Uniwersytet 

w toku jego działalności statutowej. 

§ 27 

1. Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności: 
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1) składki członkowskie, 

2) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Uniwersytetu, 

3) dotacje, darowizny, zapisy i spadki, 

4) pozostałe wpływy z działalności statutowej. 

2. Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w 

stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami 

jest przeznaczona na potrzeby działalności pożytku publicznego i nie może być 

przeznaczona do podziału między członków Uniwersytetu. 

3. Środki pieniężne są przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym 

Uniwersytetu, lub na wyodrębnionych kontach jego jednostek organizacyjnych 

4. Składki członkowskie powinny być opłacane za semestr. Nowo przyjęci członkowie 

opłacają składki według zasad określonych przez Zarząd. 

5. Uniwersytet prowadzi gospodarkę finansową  oraz rachunkowość  zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

6. Zabrania się: 

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Uniwersytetu 

w  stosunku do jej członków, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub 

pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Uniwersytetu 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 Uniwersytetu na rzecz ich członków, członków 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub 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. 

3) Wykorzystywanie majątku Uniwersytetu na rzecz członków, członków 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 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 

Uniwersytetu, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub pracownicy 
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5) ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 28 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 

szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 

ROZDZIAŁ   VIII 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 29 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Uniwersytetu 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Uniwersytetu Walne Zgromadzenie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Uniwersytetu. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 


