
STATUT
RADOMSZCZAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „WIEM WIĘCEJ’’

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§  1.

Stowarzyszenie  o  nazwie  Radomszczański  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  „Wiem  więcej” w
Radomsku, zwane dalej w skrócie -RUTW,  jest zrzeszeniem dobrowolnym i samorządowym.

   §  2.

RUTW jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość
prawną. 

   §  3.

Siedziba  RUTW  znajduje  się  w  Radomsku.  Terenem  działania  stowarzyszenia  jest  obszar
Rzeczypospolitej  Polskiej.  Dla  właściwego  realizowania  swoich  celów  RUTW  może  prowadzić
działalność również poza granicami kraju.

   §  4.

Czas trwania RUTW jest nieograniczony.

   §  5.

RUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich Członków opartą na pracy społecznej. Może
też  zatrudniać  pracowników  i  wolontariuszy.  Statutowa  działalność  Stowarzyszenia  może  być
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

  §  6.

RUTW może używać odznak, pieczęci i  emblematów na zasadach określonych Uchwałą Zarządu,
zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami.  Ma  także  prawo  wydawania  legitymacji
członkowskich oraz indeksów.

Rozdział II
Cele i środki działania RUTW

  §  7.

Celem RUTW jest działalność o charakterze propagatorskim, edukacyjnym i promocyjnym w 
zakresie :

1. włączania osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie
rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,

2. dążenia  do  podnoszenia  komfortu  życia  ludzi  starszych  poprzez  wszechstronną
aktywizację społeczną

3. wyrównywania szans edukacyjnych, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu,
4. stwarzania  możliwości  wszechstronnego  rozwoju  Członków  Stowarzyszenia  oraz  ich

aktywizacji twórczej na wielu płaszczyznach życia,
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5. przyswajania osiągnięć naukowych, także tych z dziedziny kultury, oświaty i sztuki oraz
ich ochrony jako dobra ogólnonarodowego,

6. podtrzymywania tradycji  narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

7. ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu
życia oraz wiedzy o zdrowiu,

8. krzewienia idei krajoznawstwa, ekologii i ochrony środowiska,
9. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami , w

tym z innymi  uniwersytetami  trzeciego wieku w kraju i na świecie,
10. promocji i organizacji wolontariatu,
11. organizowania  spotkań  i  wspólnych  przedsięwzięć  z  innymi  stowarzyszeniami,

instytucjami  i  osobami  działającymi  w  szeroko  rozumianym  środowisku  zawodowym,
kulturowym i społecznym.

12. Współpraca międzypokoleniowa.

§   8.

RUTW realizuje swoje cele poprzez :
1. prowadzenie wykładów ,seminariów, prelekcji, pogadanek, grup dyskusyjnych, lektoratów

języków obcych oraz zajęć w zespołach twórczych i sekcjach tematycznych,
2. inicjowanie konferencji i sesji naukowych oraz szkoleń i spotkań tematycznych,
3. koordynowanie spotkań z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki,
4. organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno-krajoznawczej,
5. prowadzenie zajęć ruchowych,
6. współdziałanie z wolontariuszami, organami samorządowymi i instytucjami  zajmującymi

się problematyką osób starszych,
7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji

zadań na rzecz osób starszych,
8. organizowanie  imprez  o  charakterze  kulturowo-rozrywkowym  oraz  integracyjnym  z

przedstawicielami różnych grup środowiskowych,
9. ułatwianie  Członkom  dostępu  do  źródeł  wiedzy,  którą  chcieliby  w  procesie  edukacji

zgłębić,
10. szerzenie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów RUTW.

Rozdział  III
Prawa i obowiązki Członków

 §   9.

Członkowie RUTW dzielą się na :
1. członków zwyczajnych
2. członków honorowych
3. członków wspierających

Członkiem zwyczajnym może obywatel  Polski  lub  innego kraju,  niepozbawiony  praw publicznych.
Członkiem  honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów RUTW. Członkiem
wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje określone świadczenia materialne
lub rzeczowe na rzecz RUTW. Członkowie honorowi i wspierający mogą brać udział w działaniach
RUTW.
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§  10.

Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa Zarządowi RUTW deklarację przystąpienia do
Stowarzyszenia  oraz  wpłaca  opłatę  wstępną i systematycznie uiszcza składki  członkowskie. Osoba
fizyczna i prawna  ubiegająca  się  o  członkostwo  wspierające  składa  Zarządowi  pisemne
oświadczenie  woli  oraz ustala  a Zarządem formę i  rodzaj  wsparcia  Stowarzyszenia.  Członkostwo
honorowe nadawane jest Uchwałą  Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§  11.

Członkowie zwyczajni RUTW zobowiązani są do :
1. uczestnictwa w realizacji celów RUTW, zmierzających do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania Stowarzyszenia,
2. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, regulaminów i

Uchwał RUTW,
3. regularnego uiszczania składek
4. regulowania innych obowiązujących świadczeń zgodnie z Uchwałami podjętymi przez 

Zarząd.
Członkowie zwyczajni RUTW maj prawo do :

1. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
2. brania udziału we wszystkich formach działalności RUTW,
3. wnioskowana w sprawach dotyczących celów i środków działania RUTW,
4. posiadania legitymacji członkowskich RUTW.

Członkowie honorowi i wspierający RUTW korzystają ze wszystkich praw przysługujących Członkom
zwyczajnym,  a ponadto zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§  12.

Ustanie członkostwa w RUTW następuje poprzez :
1. skreślenie z listy Członków,
2. wykluczenie.

§  13.

Skreślenie z listy Członków RUTW następuje w przypadku :
1. pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi,
2. śmierci Członka.

Wykluczenie z RUTW następuje zgodnie z Uchwałą Zarządu w przypadku :
1. działania sprzecznego z postanowieniami Statutu oraz Uchwałami organów RUTW,
2. zalegania  z  opłatą  składki  członkowskiej  przez  trzy  miesiące  bez  podania

usprawiedliwienia,
3. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

Zarząd,  na  wniosek  Członka  RUTW,  w  uzasadnionych  przypadkach  może  zawiesić  Członka
Stowarzyszenia w jego prawach i obowiązkach na okres nie dłuższy niż rok.
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§   14. 

Ustanie członkostwa wspierającego w RUTW następuje przez :
1. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia,
2. zaprzestanie działalności wspierającej,
3. utratę osobowości prawnej,
4. śmierć Członka będącego osobą fizyczną.

§  15.

Członkowi, od Uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia bądź wykluczenia z RUTW, w ciągu 30 dni
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie rozpatrywane jest na
najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała tego organu w sprawie wykluczenia
bądź skreślenia z listy Członków jest ostateczna.

Rozdział  IV
          Organa RUTW

§  16.

Organami RUTW są :
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Członkowie  organów  władzy  RUTW  wybierani  są  przez  Walne  Zebranie  Członków  na  czas
nieokreślony. Wybór do organów władzy odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Zarząd może
powołać Radę Programową oraz inne zespoły jako organa doradcze, określając ich skład oraz zakres
działania. 

§   17.

1. Najwyższym organem władzy RUTW jest Walne Zebranie Członków, które może być zwołane w
trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku jako
zebranie sprawozdawcze.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z zapisem § 18 niniejszego statutu.

4.  O terminie,  miejscu i  porządku obrad zwyczajnego i  nadzwyczajnego walnego zebrania zarząd
stowarzyszenia zawiadamia członków zwyczajnych na 14 dni  przed planowanym terminem obrad.
Zawiadomienie  następuje  wedle  wyboru  zarządu:  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  lub  poprzez
wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń,  lub  poprzez  zamieszczenie  ogłoszenia  na  stronie  internetowej
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Stowarzyszenia  lub wiadomość SMS lub podczas  wykładów i  innych zajęć  lub  w inny  skuteczny
sposób określony w regulaminie obrad walnego zebrania członków.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają
 zwykłą większością głosów przy obecności :

A - w pierwszym terminie – co najmniej 1/3 uprawionych do głosowania Członków,
B - w drugim terminie – bez względu na liczbę Członków uprawnionych do głosowania.

6. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu co pierwszy.
7. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. 
8. Uchwały tego organu nie mogą być odwołane przez Zarząd Stowarzyszenia.

§   18.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

3.   na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby Członków zwyczajnych RUTW

w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia Uchwały w tym przedmiocie. 

§   19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1. wybór i odwołanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
5. uchwalanie i wprowadzanie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków,
6. rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu wniesionych przez Członków RUTW,
7. uchwalanie zmian Statutu
8. podjęcie Uchwały w sprawie rozwiązania RUTW.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział Członkowie zwyczajni .Mogą też wziąć  w nim udział, z
głosem doradczym, Członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.

§   20.

W skład Zarządu wchodzi od 5 do 10 osób, nie więcej jednak niż 10. Zarząd, który kieruje pracą
Stowarzyszenia, na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium w składzie:

1. Prezes Zarządu
2. Wiceprezes Zarządu
3. Sekretarz
4. Skarbnik – Księgowy
5. Członek Zarządu.

Zarząd RUTW z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej i z uzasadnionych powodów
może  zawiesić  w  czynnościach  każdego  Członka  Zarządu.  Zawieszenie  następuje   na  skutek
uchylania się od wykonywania przyjętych na siebie obowiązków bez stosownego usprawiedliwienia.
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Członkowi  Zarządu,  który  został  zawieszony  w  czynnościach,  przysługuje  w  ciągu  30dni  prawo
złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków.

§   21.

Do kompetencji Zarządu należy :
1. reprezentowanie RUTW na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. przygotowywanie,  uchwalanie  i  realizowanie  programu  działania  RUTW  oraz  strategii

rozwoju,
3. podejmowanie Uchwał o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach,
4. przyjmowanie w poczet Członków zwyczajnych,  honorowych i  wspierających w drodze

Uchwały oraz prowadzenie wszystkich spraw członkowskich,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6. uchwalanie  wysokości  opłaty  wstępnej,  składki  członkowskiej  oraz  opłat  za  zajęcia

edukacyjne,
7. kierowanie bieżącą pracą RUTW,
8. zwieranie  wszelkiego  rodzaju  umów  i  porozumień  wolontariackich  i  partnerskich  z

osobami fizycznymi, instytucjami i firmami,
9. uchwalanie ( w tym również zmian ) wszelkich regulaminów wewnętrznych,
10. ustalanie planów działalności i budżetu RUTW,
11. zarządzanie majątkiem i funduszami RUTW,
12. opracowywanie preliminarzy, programów i sprawozdań budżetu,
13. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
14. powoływanie ciał doradczych (np. Radę Naukowo-Programową) mogących poprzez swe

zawodowe kompetencje i szeroką wiedzę z różnych dziedzin życia wspomóc prace nad
tworzeniem programu działania RUTW 

15. lub też wyznaczać lepsze kierunki ewoluowania idei stowarzyszenia.  

§   22.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej  połowy
Członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

2.  Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak jeden  raz na
kwartał. 

3. Do  składania  oświadczeń  woli  we  wszystkich  sprawach  majątkowych  i  niemajątkowych
Stowarzyszenia,  w  tym  do  zaciągania  zobowiązań  i  zawierania  umów  w  imieniu
Stowarzyszenia  uprawnionych  jest  dwóch  członków  zarządu  działających  łącznie  ,  z
zastrzeżeniem ust. 4.

4. W  umowach  pomiędzy  Stowarzyszeniem  a  członkiem  zarządu  oraz  w  sporach  z  nim,
Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub
pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania.

5. Walne  Zebranie  Członków  jest  organem  uprawnionym  do  powołania
pełnomocnika/pełnomocników  do  reprezentowania   Stowarzyszenia  w  umowach  między
Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem
zarządu.

6. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela do
reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu
oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
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7. Zarząd  Stowarzyszenia  uprawniony  jest  do  ustanowienia  pełnomocnika/pełnomocników
zarządu , z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 . Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa
przedmiot umocowania. 

§  23.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym RUTW i składa się z 3 Członków :
1. Przewodniczącego,
2. Wiceprzewodniczącego,
3. Sekretarza.

Członek Komisji  Rewizyjnej nie może być wybierany do innych organów władzy RUTW. Nie może
także pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa bądź podległości z tytułu zatrudnienia z
Członkiem  Zarządu  RUTW.  Członek  Komisji  Rewizyjnej  nie  może  być  skazany  prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§  24.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1. kontrola  bieżącej  pracy  RUTW i  przedstawianie  Zarządowi  wniosków  z  kontroli  oraz

żądanie sprawozdania z ich realizacji,
2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na Walnym

Zebraniu Członków,
3. kontrola  co  najmniej  raz  w  roku  akademickim  całokształtu  działalności  statutowej

gospodarki finansowej RUTW zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. ocena rocznych sprawozdań zarządu : merytorycznego i finansowego,
5. kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,  
6. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
7. przedstawianie  walnemu  zebraniu  uwag  i  wniosków  oraz  zaleceń  pokontrolnych

dotyczących działalności Stowarzyszenia
8. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  zwykłą  większością  głosów.  Członkowie  Komisji  Rewizyjnej
mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§  25.

W przypadku  zmniejszenia  się  lub  konieczności  zwiększenia  składu  osobowego Organów RUTW
wymienionych w § 16., jego uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji. Dokonują tego pozostali
Członkowie danego organu,  przy czym liczba dokooptowanych nie  może być większa niż  połowa
składu organu. 

Rozdział V
Majątek RUTW

§  26.

Majątek RUTW mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. Źródłami majątku RUTW są :
1. wpływy ze składek członkowskich i opłaty wstępnej
2. darowizny, spadki, zapisy,
3. wpływy z ofiarności publicznej, 
4. dotacje, subwencje, granty,
5. środki z różnego rodzaju funduszy,
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6. dochody z majątku RUTW,
7. dochody z działalności własnej.
8. Wpływy z działalności statutowej, w tym odpłatnej działalności statutowej.

Pozyskane  źródła  majątku  przeznaczone  są  na  realizację  celów  statutowych.  Środki  pieniężne
niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie RUTW albo lokowane w
sposób  wskazany  przez  Zarząd.  Gospodarkę  finansową  RUTW  prowadzi  się  według  zasad
określonych w odrębnych przepisach.  

§  27.

Członkowie  Stowarzyszenia  nie  mogą  być  wynagradzani  za  wykonywanie  swych  obowiązków
statutowych, jak również nie uczestniczą w zyskach. Nie dotyczy to osób pozostających w stosunku
pracy ze Stowarzyszeniem.

§  271.

Stowarzyszenie  nie  przyjmuje  płatności  w  gotówce  o  wartości  równej  lub  przekraczającej
równowartość kwoty określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu – również w drodze więcej niż jednej operacji.

Rozdział  VI
Zmiana Statutu  rozwiązanie RUTW

§  28.

Uchwalenie, miana Statutu  lub rozwiązanie RUTW następuje w drodze Uchwały Walnego Zebrania
Członków,  podjętej  większością  ⅔  liczby  głosów  obecnych  na  zebraniu  Członków.  W przypadku
rozwiązania RUTW majątek przeznacza się na cel określony w uchwale ostatniego Walnego Zebrania
Członków. Likwidatorami RUTW są Członkowie ostatniego Zarządu. Koszty likwidacji pokrywa się z
majątku Stowarzyszenia.

Rozdział  VII
Przepisy końcowe.

§  281.

Interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

§  29.

Statut RUTW, uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 14.07.2011 r., wchodzi w życie z
dniem  podjęcia  Uchwały,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  zarejestrowania  w  Krajowym  Rejestrze
Sądowym.
RUTW działa na podstawie :

1. Ustawy o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z
późniejszymi zmianami),

2. Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536),

3. niniejszego Statutu.

Niniejszy Statut, przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr   w tej sprawie z dnia 03.09.2020 r.,
obowiązuje z dniem jego uchwalenia.
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