
 

Wykaz zmian w Statucie Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

§ Treść aktualna § Treść po zmianie 

4 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 855 z późniejszymi zmianami ) oraz Statutu WUTW 
we Wrześni ) oraz Statutu WUTW we Wrześni. 

4 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz. U. Nr 24 z 3 lutego 
2017 r., poz.210 ) oraz Statutu WUTW we Wrześni. 

9.2. Stowarzyszenie korzysta z udostępnionych 
nieodpłatnie przez jednostki podległe samorządowi 
powiatowemu sal wykładowych, pracowni, lokalu 
biurowego i klubowego na podstawie odrębnej 
umowy. 

9.2. Stowarzyszenie korzysta z udostępnionych 
nieodpłatnie przez jednostki podległe samorządowi 
terytorialnemu i inne podmioty posiadające 
osobowość prawną: sal wykładowych, pracowni, 
lokalu biurowego i klubowego na podstawie 
odrębnej umowy. 

12. Stowarzyszenie posiada członków: 
1/ zwyczajnych 

            2/ wspierających 
            3/ honorowych 
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1. Stowarzyszenie posiada członków: 
zwyczajnych, wspierających i honorowych, 
2. Można łączyć różne formy 
członkostwa. 

15.   3/ zgłaszania wniosków co do działalności 
Stowarzyszenia. 

15. 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności 
Stowarzyszenia. 

16 Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1/ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i 
realizacji jego celów, 
2/przestrzegania postanowień Statutu i uchwał 
władz Stowarzyszenia, 
3/regularnego opłacania składek na rzecz 
Stowarzyszenia, 
4/dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia. 

16 Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1. brania udziału w działalności 
Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
2. przestrzegania postanowień Statutu 
uchwał władz Stowarzyszenia, 
3. regularnego opłacania składek na 
rzecz Stowarzyszenia, 
4. dbania o mienie i dobre imię 
Stowarzyszenia, 
5. dobrowolnego działania na rzecz 
Stowarzyszenia. 

20 Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku 
opłacania składek członkowskich. 

20 Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku 
płacenia składek członkowskich, niezależnie od 
posiadanych form członkostwa. 

21 Członkowie wspierający i honorowi nie mają 21 Członkowie wspierający i honorowi, nie będący 



czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą 
jednak brać udział z głosem doradczym w 
statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym 
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

członkami zwyczajnymi, nie mają czynnego i 
biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać 
udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach 
Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak 
członkowie zwyczajni. 
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1. Kadencja wszystkich władz 
wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 ( trzy ) 
lata. 
2. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
dokonuje Walne Zebranie Członków w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów osób obecnych na Zebraniu. 
3. Uzupełnienie składu władz w trakcie 
kadencji może nastąpić na mocy uchwały 
zarządu, jednakże ilość członków 
dokooptowanych nie może przekraczać ½ 
maksymalnego składu ilościowego 
określonego w Statucie. 
4. Członkowie wybierani do władz 
Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję 
przez dowolną ilość kadencji. 

25 
 

25 
 
 

25 

1. Kadencja wszystkich władz 
wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 ( trzy ) 
lata. 
2. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
dokonuje Walne Zebranie Członków w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów. 
3. Członkowie wybierani do władz 
Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję 
przez dowolną ilość kadencji. 

26 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają 
zwykłą większością głosów członków obecnych, w 
głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwały o 
rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

26 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają 
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z 
wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

29 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może 
odbywać się w każdym czasie. Zwoływane jest przez 
Zarząd z jego inicjatywy, a w szczególnych 
przypadkach na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 
liczby członków Stowarzyszenia. 

29 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może 
odbywać się w każdym czasie. Zwoływane jest przez 
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia, 
jak najwcześniej, nie później jednak niż 3 miesiące od 
daty złożenia wniosku. 
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Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy  
podejmowanie uchwał w sprawach, w których 
Statut nie określa właściwości innych władz 
Stowarzyszenia, a w szczególności: 
1/określanie głównych kierunków działania i 

30 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy 
podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut 
nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia, 
a w szczególności: 

1. określanie głównych kierunków 



rozwoju Stowarzyszenia w najbliższym roku 
akademickim i dalszych okresach, 
2/uchwalanie Statutu i zmian jego treści, 
3/wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
4/rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
5/udzielanie Zarządowi absolutorium, na wniosek 
Komisji Rewizyjnej, 
6/podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu 
lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia w zakresie 
przekraczającym zwykły zarząd, 
7/uchwalanie wysokości składek członkowskich, 
wpisowego, częstotliwości ich opłacania oraz zasad 
innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 
8/rozpatrywanie wniosków i odwołań wniesionych 
przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 
9/podejmowanie uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
 

działania i rozwoju Stowarzyszenia w 
najbliższym roku akademickim i dalszych 
okresach, 
2. uchwalanie statutu i zmian jego treści, 
3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie 
sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
5. udzielanie Zarządowi absolutorium na 
wniosek Komisji Rewizyjnej, 
6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, 
zbywaniu lub obciążaniu majątku 
Stowarzyszenia w zakresie przekraczającym 
zwykły Zarząd, 
7. uchwalanie wysokości składek 
członkowskich, wpisowego, częstotliwości ich 
opłacania oraz zasad innych świadczeń na 
rzecz Stowarzyszenia, 
8. rozpatrywanie wniosków i odwołań 
wniesionych przez członków Stowarzyszenia 
lub jego władze, 
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
10. odwoływanie przed upływem kadencji 
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
11. powoływanie brakujących członków 
Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej. 

31. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, 
organizuje pracę Stowarzyszenia i kieruje nią, 
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

31. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, 
organizuje pracę Stowarzyszenia i kieruje nią, 
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarządem 
kieruje prezes a w przypadku jego nieobecności 
jeden z wiceprezesów. 
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32.1 

Zarząd składa się 7-9 członków wybranych przez 
Walne Zebranie. Zarząd wybiera ze swego grona 
dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika. 
Wyboru prezesa Stowarzyszenia WUTW dokonuje 
Walne Zebranie Członków w wyborach 
bezpośrednich w sposób jawny. 

32 1. Zarząd składa się z 7-9 członków wybranych 

 przez Walne Zebranie Członków. 
2. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne 
Zebranie Członków w sposób jawny w wyborach 
bezpośrednich. 
3. Zarząd wybiera ze swego grona: dwóch 
wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. 

 

      33.2.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej ½ członków 
Zarządu. 

33.2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością 
głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności 
minimum 50% + 1 członków Zarządu. W przypadku 
równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa 
lub wiceprezesa Zarządu prowadzącego zebranie. 

34.1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
1/realizowanie celów Stowarzyszenia i kierowanie 
bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
2/wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 
Członków, 
3/sporządzanie planów pracy i budżetu, 
4/sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, 
5/zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
6/przyjmowanie członków i pozbawianie 
członkostwa, 
7/podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia 
Stowarzyszenia do innych organizacji. 

34 Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
1. realizowanie celów Stowarzyszenia i 
kierowanie  bieżącą pracą, 
2. wykonywanie uchwał Walnego 
Zebrania Członków, 
3. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
4. sprawowanie zarządu majątkiem 
Stowarzyszenia, 
5. zwoływanie Walnego Zebrania 
Członków 
6. przyjmowanie członków i pozbawianie 
członkostwa, 
7. podejmowanie uchwał w sprawie 
przystąpienia Stowarzyszenia do innych 
organizacji, 
8. sporządzanie sprawozdania z 
działalności Zarządu oraz wykonania budżetu. 

Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani liderzy 
sekcji. 

 

Września, dnia 22 maja 2018 r.                                                                                                                   


