Załącznik do uchwały Nr 4 /20/II
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku
z dnia 09 czerwca 2020 roku

STATUT
STOWARZYSZENIA
„MEDYCZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU we WŁOCŁAWKU”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „MEDYCZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
we WŁOCŁAWKU” i w dalszej części niniejszego Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§2.
Siedzibą i terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Włocławek.
Stowarzyszenie może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych
krajów.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „UTWMed”.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych federacji
uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych organizacji o podobnych celach działania.
W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą
przetłumaczoną na języki obce.
Patronat naukowy nad Stowarzyszeniem sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa we Włocławku.

§3.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1393 ze zm.);
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.);
3) niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

§4.
1. Stowarzyszenie używa logo, odznak organizacyjnych i pieczęci na zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.
2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskiej według wzoru
określonego przez Zarząd.
§5.
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1) prowadzenie edukacji z różnych dziedzin, a w szczególności z zakresu medycyny,
ochrony zdrowia i profilaktyki chorób, a także nauk społecznych na rzecz osób
starszych, w tym emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych i bezrobotnych –
w ramach systemu kształcenia ustawicznego;
2) aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia
społecznego;
3) upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i
fizycznej, adekwatnej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków
Stowarzyszenia;
4) upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie;
5) inspirowanie działań na rzecz środowiska osób starszych, niepełnosprawnych i
bezrobotnych;
6) dbanie o wysoki poziom działalności edukacyjnej we współpracy z uczelniami
wyższymi, środowiskiem akademickim, instytucjami naukowo – badawczymi,
pracownikami naukowymi oraz jednostkami oświatowymi;
7) działanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, w tym osób
niepełnosprawnych i bezrobotnych, w szczególności przeciwdziałanie ich
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu;
8) działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego
wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu i zdrowym żywieniu;
9) działanie na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych;
10) działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty, w tym w szczególności wiedzy
medycznej;
11) działanie na rzecz krajoznawstwa oraz organizacji aktywnego wypoczynku członków;
12) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym;
13) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społecznościami, w tym z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i na
świecie;
14) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich;
15) działanie na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
17) działanie na rzecz pomocy społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu;
18) działanie na rzecz integracji społecznej, w tym integracji międzypokoleniowej;
19) propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego;

20) działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
21) działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego.
§6.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, animacyjnym,
informacyjnym, szkoleniowym, w tym w szczególności wykładów, seminariów,
szkoleń, warsztatów, kursów;
2) organizowanie konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, takich jak koncerty, festiwale, targi, pokazy, wystawy, konkursy,
wydawnictwa, spotkania integracyjne, wyjazdów zorganizowanych;
3) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu aktywności ruchowej;
4) animowanie czasu wolnego;
5) tworzenie klubów zainteresowań;
6) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w
kraju i zagranicą, instytutami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w
zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami
wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
7) współpracę z przedstawicielami interdyscyplinarnych zespołów specjalistycznych
sprawujących opiekę nad osobami starszymi z deficytami w zakresie zdrowia i
sprawności ruchowej;
8) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w tym z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii (np. e – learning);
9) prowadzenie działalności wydawniczej;
10) prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej;
11) prowadzenie i współudział w działalności badawczej;
12) prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia i
spraw społecznych;
13) prowadzenie portali internetowych;
14) wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami seniorskimi i upowszechnianie
przykładów tzw. „dobrych praktyk";
15) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji,
organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
16) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi
w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w
zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami
wykazującymi zainteresowanie jej celami.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków i wolontariuszy.
W celu realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie
zadań innym osobom.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§7.
Stowarzyszenie realizuje cele Statutowe poprzez nieodpłatną i płatną działalność
pożytku publicznego.
Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego może być w
szczególności:
1) organizowanie wykładów, seminariów, spotkań, prelekcji, wystaw;
2) organizowanie koleżeńskiej samopomocy;
3) współpraca ze szkołami wyższymi, uniwersytetami trzeciego wieku, jednostkami
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, administracją rządową i samorządową,
mediami i instytucjami kultury i oświaty;
Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego może być w szczególności
organizowanie:
1) konferencji;
2) kursów;
3) warsztatów;
4) wyjazdów;
5) zajęć z zakresu aktywności ruchowej, sportu i rekreacji.
Zadania, o których mowa w niniejszym paragrafie prowadzone są w systemie roku
akademickiego od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Nadwyżka przychodów nad kosztami z odpłatnej działalności pożytku publicznego
służy wyłącznie działalności pożytku publicznego.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§8.
1. Stowarzyszenie powołuje radę programowo – naukową, w skład której wchodzą:
1) przedstawiciele uczelni patronackiej;
2) osoby o uznanym autorytecie;
3) przedstawiciele Samorządu Słuchaczy;
4) przedstawiciele instytucji i organizacji współtworzących i realizujących
program edukacyjny Stowarzyszenia.
2. Radę programowo- naukową powołuje się na okres kadencji Zarządu.

ROZDZIAŁ II
Członkowie Stowarzyszenia
§9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)
członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
§10.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, złożyły
deklarację, o której mowa w § 13 ust. 1 i deklarują swoje zaangażowanie w realizację celów i
działań Stowarzyszenia.
§11.
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne, których
działalność nie jest sprzeczna z celami Statutowymi Stowarzyszenia i które zadeklarują i
realizują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia.

1.

2.

1.

2.
3.

§12.
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub inne podmioty,
w szczególności zasłużone dla działalności Stowarzyszenia albo popierające bądź
reprezentujące idee i cele Stowarzyszenia lub też mające szczególny wkład w realizację
tych idei i celów.
Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków
na wniosek Zarządu.
§ 13.
Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2, następuje na mocy
uchwały Zarządu podejmowanej na podstawie pisemnej deklaracji. Założyciele
Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania.
W sprawie nabycia członkostwa Zarząd podejmuje uchwałę, nie później niż w terminie
2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
1) pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji;
2) wykluczenia członka w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia,
nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał albo zaprzestania
deklarowanej pomocy Stowarzyszeniu w przypadku członków wspierających;
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego;
4) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia uchwały Zarządu w sprawie odmowy
przyjęcia lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;

4.
5.
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2.

1.

2.
3.

5) podjęcia uchwały Walnego Zebranie Członków, podtrzymującej decyzję Zarządu
w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub utraty
członkostwa;
6) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
7) utraty zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych bądź
śmierci osoby fizycznej;
8) nieuiszczania składki członkowskiej w wyznaczonym terminie.
Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia powoduje wygaśnięcie wszelkich praw z tym
związanych, w tym członkostwa we władzy i organach Stowarzyszenia.

§14.
Członkowie zwyczajni uczestniczą w pracach Stowarzyszenia osobiście.
Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania Członków
osobiście – w przypadku osób fizycznych bądź odpowiednio umocowanych
przedstawicieli
–
w przypadku osób prawnych.

§15.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia;
2) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3) udziału we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie, w tym
do uczestniczenia w wykładach, szkoleniach, konferencjach, seminariach, warsztatach
oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4) udziału w pracach Samorządu Słuchaczy.
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
1) udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
2) udziału w podejmowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach;
3) przedkładania Zarządowi wniosków w zakresie działalności Stowarzyszenia.
§16.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia;
2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) terminowego uiszczania składek członkowskich.
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek pisemnego informowania Stowarzyszenia
o wszelkich zmianach zaistniałych, w stosunku do informacji wskazanych w deklaracji
przystąpienia do Stowarzyszenia, a w szczególności o zmianie adresu do korespondencji,

zmianie sposobu reprezentacji oraz osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku
osób prawnych.
§17.
Samorząd Słuchaczy
Słuchacze „MEDYCZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU we Włocławku”
tworzą Samorząd Słuchaczy. Zasady funkcjonowania Samorządu Słuchaczy określa
regulamin uchwalony przez Samorząd Słuchaczy i zatwierdzony przez Zarząd.

ROZDZIAŁ III
Władza i Organy
§18.
Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Organami Stowarzyszenia są:
1) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
2) Komisja Rewizyjna;
3) Sąd Koleżeński.
3. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.
1.
2.

1.
2.
3.

4.
5.
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§19.
Władza i organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
Uchwały władzy i organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
udziale, co najmniej połowy członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem ust. 4.
Do podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o likwidacji Stowarzyszenia
wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy
członków zwyczajnych.
Posiedzenia władzy i organów Stowarzyszenia są ważne o ile uczestniczy w nich co
najmniej połowa ich członków zwyczajnych.
Posiedzenia władzy i organów Stowarzyszenia są protokołowane. Protokoły podlegają
zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu. Zatwierdzony protokół podpisuje
przewodniczący
i protokolanci posiedzenia.
Członkostwo w organach Stowarzyszenia wygasa – przed upływem kadencji –
w następujących przypadkach:
1) pisemnej rezygnacji złożonej przez członka danego organu;
2) gdy członek organu, będący przedstawicielem osoby prawnej, zostaje odwołany z
pełnienia funkcji w organach tej osoby prawnej, lub z innej przyczyny nie jest już
osobą uprawnioną do reprezentowania danej osoby prawnej;
3) wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu osoby prawnej, którą reprezentuje dany
członek organu.

§20.
Posiedzenia władzy i organów Stowarzyszenia zwołuje się poprzez pisemne zaproszenie do
udziału w posiedzeniu. Zaproszenie przekazuje się zainteresowanym listownie lub pocztą
elektroniczną.
Walne Zebranie Członków
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2.

1.
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§21.
Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§22.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku.
Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w
trybie określonym w ust. 1, ustala Zarząd. Zaproszenie do udziału w posiedzeniu
przekazuje się zainteresowanym najpóźniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
Walne Zebrania Członków, w uzasadnionych przypadkach, mogą być prowadzone w
formie korespondencyjnej lub zdalnej.
Decyzję o prowadzeniu zebrania w formie korespondencyjnej lub zdalnej podejmuje
Zarząd, ustalając termin oraz porządek obrad.
§23.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na pisemny wniosek złożony
przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek
Komisji Rewizyjnej.
Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w
trybie ust. 1, ustala Zarząd.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków, zwołanego w trybie ust. 1, dotyczy
wyłącznie wniosku inicjującego zebranie.
Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków, w uzasadnionych przypadkach, mogą być
prowadzone w formie korespondencyjnej lub zdalnej.
Decyzję o prowadzeniu zebrania w formie korespondencyjnej lub zdalnej podejmuje
Zarząd, ustalając termin oraz porządek obrad.

§24.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone
Statutem do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia i uchwalanie budżetu
Stowarzyszenia;
3) wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia;

rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu, po uzyskaniu opinii
Komisji Rewizyjnej;
5) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich
obowiązków na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
7) zatwierdzanie regulaminu wyborów, regulaminów organizacyjnych pracy organów
Stowarzyszenia oraz innych regulaminów;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
9) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu;
10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku;
11) ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia
samodzielnie zaciągać zobowiązania;
12) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność organów
Stowarzyszenia;
13) nadawanie godności członka honorowego;
14) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz terminu jej wnoszenia;
15) podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia.
4)

§25.
1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie
zwyczajni, każdy reprezentowany przez jednego przedstawiciela upoważnionego
przez Statutowy organ członka zwyczajnego, w formie pisemnej.
2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§26.
Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem
doradczym.
Zarząd

1.
2.
3.
4.

5.

§27.
Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
(skreślony)
Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu tajnym. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz
i członkowie.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.

7.

1.
2.

3.

Członkostwo w Zarządzie wygasa po upływie kadencji, bez potrzeby podjęcia uchwały
w przedmiocie odwołania, jednakże nie wcześniej niż z chwilą powołania nowego składu
Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu,
opracowany przez Zarząd, a zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
§28.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z
własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy
składu Zarządu.
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji
Rewizyjnej oraz goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu.
§29.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) uchwalenie rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia;
3) uchwalanie rocznych programów kształcenia na każdy rok akademicki po
zaopiniowaniu przez Radę naukowo - programową;
4) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia;
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
6) podejmowanie uchwał w sprawie rodzajów działalności prowadzonej przez
Stowarzyszenie;
7) opracowywanie projektu strategii działania Stowarzyszenia;
8) ustalanie wzorów logo, odznak i pieczęci Stowarzyszenia;
9) ustalanie wzorów legitymacji i indeksu;
10) realizacja przyjętych programów działania;
11) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie porządku obrad
Walnego Zebrania Członków;
12) opracowywanie, zatwierdzanie, wprowadzanie regulaminów i zmian regulaminów
w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji władzy i organów Stowarzyszenia;
13) określanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia;
14) przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli
i oświadczeń Walnego Zebrania Członków;
15) proponowanie zmian w statucie Stowarzyszenia;

16) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania
i prowadzonej działalności;
17) ustalanie wysokości opłaty wpisowej, rocznej/semestralnej oraz innych opłat
wynikających z kształcenia słuchaczy UTWMed.
2. Kompetencje Zarządu w sprawach członkowskich:
1) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających;
2) przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
3) wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu
nieprzestrzegania

postanowień

statutu,

regulaminów

i

uchwał

władz

Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
4) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami we wszystkich innych
sprawach członków i Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§30.
Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.
(skreślony).
Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem Zarządzie.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie
Członków, w głosowaniu tajnym.
(skreślony).
(skreślony).

§31.
Członek Komisji Rewizyjnej
1) nie może pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

1.
2.

§32.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż
dwa razy w roku.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej lub jego zastępcę. W przypadku braku Przewodniczącego lub jego zastępcy
na wniosek innego członka Komisji Rewizyjnej.

3.

W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez
zwołującego posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

§33.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze statutem i uchwałami Walnego
Zebrania Członków oraz regulaminem pracy Zarządu;
2) składanie wniosków w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu;
3) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla
Zarządu na Walnym Zebraniu Członków;
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków sprawozdawczego, w przypadku gdy
Zarząd nie zwołuje takiego zebrania;
6) dokonywanie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Stowarzyszenia.
2. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji
Rewizyjnej, opracowany przez Komisję Rewizyjną, a zatwierdzony przez Walne
Zebranie Członków.

1.
2.
3.
4.

Sąd Koleżeński
§34.
Sąd Koleżeński rozpatruje spory między członkami Stowarzyszenia dążąc do ich
polubownego załatwienia.
Sąd Koleżeński składa się z 5 osób. Osoby wybrane do składu Sądu Koleżeńskiego
wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym, w tym z udziałem przewodniczącego lub
jego zastępcy.
Sąd Koleżeński orzeka wydając orzeczenie o:
1) upomnieniu;
2) naganie;
3) skierowaniu wniosku do Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia;
4) umorzeniu postępowania.
ROZDZIAŁ IV
Majątek i finanse Stowarzyszenia
§35.

1.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1) subwencji i dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości;
4) odsetek od lokat kapitałowych;
5) dochodów ze spadków i darowizn;

6) składek członkowskich.
2. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
dług spadkowy.

1.

2.

3.

§36.
Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności
umocowany inny członek Zarządu. Zaciąganie zobowiązań finansowych wymaga
działania
i podpisów dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
Do składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów, zaciągania zobowiązań,
rozporządzania mieniem wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym
Prezesa.
Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli, podpisywania
dokumentów, zaciągania zobowiązań rozporządzania mieniem.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§37.
Zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

1.
2.
3.
4.

§38.
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej
liczby członków zwykłych Stowarzyszenia.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.

§39.
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy
Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

