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STATUT STOWARZYSZENIA  

NADNOTECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PILE  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie „Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile”, zwany w dalszych 

postanowieniach NUTW, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym 

Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną. 

 

§ 2 

1. Terenem działania Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Pile.  

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może podejmować 

działania poza granicami kraju. 

3. NUTW może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami oraz instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania. 

4. NUTW może być członkiem innych organizacji – krajowych i zagranicznych – na 

zasadach pełnej autonomii. 

 

§ 3 

1. NUTW może używać pieczątek, odznak i emblematów.  

2. Ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń, dyplomów i innych 

dokumentów. 

 

Rozdział II 

Cele, środki i formy działania 

 

§ 4 

Celem NUTW jest: 

1. Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez 

stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej. 

2. Prowadzenie i propagowanie różnorodnych form edukacyjnych, kulturalnych, 

twórczych, ekologicznych, zdrowotnych, rekreacyjno - sportowych oraz 

turystyczno - krajoznawczych. 

3. Upowszechnianie wiedzy gerontologicznej. 

4. Dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi  

starszych poprzez aktywizację obywatelską i społeczną. 

5. Wykorzystanie potencjału osób starszych dla rozwoju miasta Piły, ziemi 

nadnoteckiej i wsparcia organizacji pozarządowych. 

6. Współdziałanie z samorządami w realizacji lokalnej polityki senioralnej. 
7. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej. 
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§ 5 

NUTW współpracuje w zakresie naukowym i organizacyjnym z Państwową Uczelnią 

Stanisława Staszica w Pile na mocy zawartego porozumienia. NUTW może również 

współpracować z innymi placówkami naukowo - dydaktycznymi. 

 

§ 6 

1. NUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków opartą na pracy 

społecznej. 

2. NUTW do prowadzenia pełnego zakresu prac może zatrudniać pracowników          

i wolontariuszy, w tym swoich członków. 

3. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu NUTW 

wynagrodzenia, za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, na 

warunkach określonych przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 7 

Cele określone w § 4 NUTW realizuje poprzez: 

1. Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe itp. 

2. Spotkania z ludźmi nauki, kultury z kraju i z zagranicy. 

3. Prowadzenie aktywnej działalności turystyczno - krajoznawczej. 

4. Rozwijanie działalności w sekcjach, zespołach zainteresowań prowadzonych 

przez specjalistów lub samych słuchaczy, zgodnie z potrzebami NUTW. 

5. Podnoszenie poziomu intelektualnego poprzez aktywizację społeczną                    

i ustawiczne kształcenie. 

6. Prowadzenie działalności dobroczynnej i upowszechnianie wolontariatu. 

7. Propagowanie wiedzy i zachowań proekologicznych. 

8. Nawiązywanie współpracy pomiędzy Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju       

i za granicą. 

 

Rozdział III  

Członkowie NUTW – prawa i obowiązki 

 

§ 8  

Członkowie NUTW dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków wspierających. 

3. Członków honorowych.  

 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która jest obywatelem Rzeczypospolitej 

Polskiej w wieku emerytalnym, nie jest pozbawiona praw publicznych i złoży 

pisemną deklarację o przystąpieniu do NUTW. 

2. W uzasadnionym przypadku członkiem zwyczajnym może zostać osoba w wieku 

przedemerytalnym. 
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3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie 

uchwały Zarządu. 

 

§ 10 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez NUTW. 

2. Czynnego i biernego wyboru do wszystkich organów NUTW. 

3. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia oraz w realizacji jego 

statutowych celów. 

4. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności NUTW. 

 

§ 11 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1. Przestrzegać Statutu i Regulaminów NUTW oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

2. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków. 

3. Uczestniczyć w wykładach. 

4. Wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków. 

5. Przestrzegać norm współżycia społecznego opartego na wzajemnej życzliwości. 

6. Terminowo opłacać składki i inne obowiązujące należności, zgodnie z przyjętymi 

uchwałami. 

 

§ 12 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający mogą brać czynny udział w działaniach NUTW osobiście 

lub przez pełnomocnika. 

3. Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z wszelkich praw zawartych 

w § 10, z wyjątkiem punktu 2. 

 

§ 13 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona przy realizacji 

celów statutowych NUTW. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie 

Członków na wniosek Zarządu. 

2. Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym 

zawartych w § 10, z wyjątkiem punktu 2. 

 

§ 14 

Wygaśnięcie członkostwa zwyczajnego następuje poprzez: 

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną. 

2. Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu NUTW z powodu 

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 

dwóch semestrów. 
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3. Wykluczenie uchwałą Zarządu NUTW w przypadku naruszenia norm współżycia 

społecznego. 

4. Utratę praw obywatelskich. 

5. Zgon słuchacza. 

§ 15 

Na pisemny wniosek słuchacza, Zarząd NUTW może podjąć uchwałę o jego 

urlopowaniu. 

 

§ 16 

Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia, przysługuje członkowi 

prawo odwołania w ciągu 30 dni do Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie rozpatrywane 

jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków jest ostateczna. 

 

§ 17 

Członkostwo wspierające wygasa przez zaprzestanie działalności wspierającej.  

 

§ 18 

Członkostwo honorowe wygasa przez: 

1. Dobrowolne zrzeczenie się. 

2. Pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

3. Zgon członka. 

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna władz Stowarzyszenia NUTW 

 

§ 19 

Władzami Stowarzyszenia NUTW są: 

1. Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd.  

3. Komisja Rewizyjna. 

4. Sąd Koleżeński. 

§ 20 

Kadencja wszystkich władz NUTW trwa 4 lata. 

 

§ 21 

Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały 

Walnego Zebrania Członków.  

§ 22 

1. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów, decydujący głos 

ma Przewodniczący obrad. 



5 
 

2. Mandat członka władz NUTW wygasa przed upływem kadencji w przypadku:  

a. rezygnacji z mandatu, 

b. ustania członkostwa NUTW, 

c. odwołania, 

d. śmierci. 

§ 23 

1. Gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego ulegnie 

zmniejszeniu w czasie trwania kadencji - o ile zachodzi taka potrzeba -            

uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują      

pozostali członkowie.  

2. Na miejsca wakujące w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim 

mogą zostać powołane osoby rekomendowane przez organ, którego uzupełnienie 

dotyczy, w trybie uchwały. 

3. Kadencja takiej osoby kończy się razem z kadencją władz NUTW.  

4. Kooptacja może dotyczyć 1/3 składu osobowego. W tym przypadku członkowie    

ci podlegają zatwierdzeniu na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 24 

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tylko jedną funkcję. 

 

Rozdział V 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 25 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą NUTW. Walne Zebranie Członków 

może być:  

1. Zwyczajne. 

2. Nadzwyczajne. 

 

§ 26 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku jako 

sprawozdawcze, a raz na 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze. 

 

§ 27 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1. Z własnej inicjatywy. 

2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. 

3. Na wniosek 10% ogólnej liczby członków NUTW. 

 

§ 28 

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Uchwalenie Statutu i dokonywanie w nim zmian. 

2. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków. 
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3. Proponowanie i uchwalanie planów oraz kierunków działania NUTW. 

4. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań. 

6. Podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla NUTW, a nie objętych 

działalnością Zarządu. 

7. Uchwalenie wysokości składek obowiązujących w NUTW. 

8. Nadawanie honorowego członkostwa NUTW. 

9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego. 

10. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

11. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania NUTW i przeznaczenia jego 

majątku. 

12. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania 

Członków. 

13. Ustalanie trybu i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu za wykonywane 

czynności. 

 

§ 29 

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej 50% liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim 

terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, 15 minut później, bez 

względu na liczbę obecnych członków. 

 

§ 30 

O terminie, miejscu Walnego Zebrania Członków oraz porządku obrad, Zarząd 

NUTW zawiadamia członków na 14 dni przed terminem zebrania. 

 

§ 31 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 

1. Członkowie zwyczajni z głosem decydującym. 

2. Członkowie wspierający, honorowi i osoby zaproszone z głosem doradczym. 

 

Rozdział VI 

Zarząd NUTW 

 

§ 32 

1. Zarząd NUTW jest najważniejszą władzą w okresie pomiędzy Walnymi 

Zebraniami Członków. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 10 osób.  

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona: 

Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. 

3. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd NUTW może        

w uzasadnionych przypadkach, zawiesić w czynnościach każdego z członków 

Zarządu. 
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§ 33 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Określanie kierunków działań NUTW na podstawie uchwał i postanowień 

Walnego Zebrania Członków. 

2. Kierowanie bieżącą działalnością NUTW. 

3. Reprezentowanie NUTW na zewnątrz. 

4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich. 

5. Określenie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem NUTW. 

6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości oraz 

majątku trwałego NUTW. 

7. Uchwalanie regulaminów i przepisów wewnętrznych. 

8. Uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej. 

9. Zawieranie umów o pracę i umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby. 

10. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków. 

11. W posiedzeniach Zarządu, dopuszcza się uczestnictwo członków zarządu i ich 

głosowanie w podejmowaniu uchwał, drogą elektroniczną. 

 

§ 34 

Do reprezentowania NUTW na zewnątrz, do ważności oświadczeń woli oraz 

zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu 

działających wspólnie: Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika. 

 

Rozdział VII 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 35 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia NUTW. 

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut NUTW i własny regulamin. 

 

§ 36 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie 

Członków.  

2. Komisja Rewizyjna, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

 

§ 37 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrolowanie całokształtu działalności NUTW, ze szczególnym uwzględnieniem 

kontroli finansowej. 

2. Przedstawienie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli. 

3. Przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 

4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi. 
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5. Wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach Prezesa lub innych członków 

Zarządu oraz o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia w sporach z członkami Zarządu.  

 

§ 38 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

 

Rozdział VIII 

Sąd Koleżeński 

 

§ 39 

1. Sąd Koleżeński działa w oparciu o Statut NUTW i własny regulamin. 

2. Sąd Koleżeński rozpatruje sporne sprawy dotyczące członków NUTW.  

 

§ 40 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób i na pierwszym swoim zebraniu wybiera 

spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. 

2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów. 

 

§ 41 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: rozpatrywanie i rozstrzyganie 

spraw członków i władz NUTW dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, 

uchwał oraz pozostałych sporów. 

 

§ 42 

Sąd Koleżeński przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z jego  

kompetencjami. 

 

Rozdział IX 

Majątek i fundusze NUTW 

 

§ 43 

1. Majątek NUTW mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Źródła majątku NUTW stanowią: 

a. wpływy z działalności statutowej, 

b. opłaty wpisowe i składki członkowskie, 

c. darowizny, zapisy i spadki,  

d. dotacje i subwencje, 

e. środki z różnego rodzaju funduszy, 

f. udziały i odsetki bankowe, 

g. inne. 



9 
 

3. Pozyskiwane źródła majątku przeznaczane są na realizację celów statutowych      

i mogą stanowić źródło finansowania wynagrodzeń dla członków Zarządu i innych 

osób. 

4. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia są przechowywane w banku 

na rachunku Stowarzyszenia. Na bieżące potrzeby NUTW funkcjonuje pogotowie 

kasowe. 

5. Gospodarkę finansową NUTW prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 44 

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jej członków. 

 

§ 45 

Wszelkie dokumenty wiążące NUTW pod względem finansowym, dokumenty obrotu 

pieniężnego, obrotu rozliczeniowego, obrotu materialnego oraz zobowiązań 

majątkowych podpisują w imieniu NUTW dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes              

i Skarbnik. 

 

Rozdział X 

Przepisy końcowe 

 

§ 46 

1. Uchwały w sprawie zmian Statutu NUTW podejmuje Walne Zebranie Członków 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. 

Odpowiednio stosuje się przepis z § 28 w zakresie tzw. „drugiego terminu”. 

2. Rozwiązanie NUTW może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków. Odpowiednio stosuje się przepis z § 28 w zakresie tzw. „drugiego 

terminu”. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie 

przepisy prawa, a w szczególności ustawę Prawo o stowarzyszeniach. 

   

Niniejszy jednolity tekst Statutu został przyjęty przez Walne Zebranie Członków 

NUTW Uchwałą nr …………………..z dnia…………………. i wchodzi w życie z dniem 

jego zatwierdzenia przez KRS. 

Jednocześnie traci moc Statut Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile   

z dnia 17 maja 2018 r.   


