Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
w skrócie DUTW, w dalszej treści zwany Stowarzyszeniem.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Dukla, Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 4.
§3
Stowarzyszenie działa na terenie Gminy Dukla oraz może działać w Rzeczypospolitej
Polskiej i za granicą.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawa o stowarzyszeniach z dnia 7
kwietnia 1989 r. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na
podstawie niniejszego statutu.
§6
Stowarzyszenie ma własne środki materialne, prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
§7
Stowarzyszenie może nawiązywać współprace z organizacjami o podobnych celach,
istniejącymi w kraju i zagranicą. Stowarzyszenie może być członkiem, na zasadach pełnej
autonomii, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, których cele są
zbliżone do jego zadań i celów.
Rozdział II
CELE, FORMY DZIAŁANIA
§8
Cele uniwersytetu:
1. Upowszechnianie inicjatywy edukacyjnej wśród osób starszych,
2. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
3. Propagowanie aktywnego trybu życia,
4. Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości,
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej w wielu kierunkach wiedzy w szczególności:
medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk
społecznych i prawnych, nauk technicznych oraz nauki języków obcych.
6. Ułatwianie kontaktów z instytucjami tj.: służbą zdrowia, ośrodkami kultury, organami
administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi
7. Umożliwienie, ułatwienie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki
i techniki,
8. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
9. Działalność
na
rzecz
upowszechniania
i
organizowania
współpracy
międzypokoleniowej,
10. Promowanie walorów turystycznych: piękna ziemi ojczystej, historii, kultury regionu.
11. Upowszechnianie idei sportu i masowej kultury fizycznej w środowisku osób
starszych.

§9
Realizacja celów uniwersytetu:
1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej,
2. Organizowanie wykładów, seminariów, dyskusji, konferencji naukowych z różnych
dziedzin nauki, warsztatów, lektoratów, zajęć informatycznych,
3. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów,
4. Prowadzenie zajęć w zespołach, klubach i sekcjach zainteresowań,
5. Zajęcia z kultury fizycznej i rehabilitacji,
6. Aktywną działalność turystyczno – krajoznawczą,
7. Samopomoc koleżeńską i pracę społeczną,
8. Działalność wydawniczą,
9. Organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych,
10. Współpracę organizacjami pożytku publicznego, samorządowymi, państwowymi,
mediami oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,
11. Spotkania z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki,
12. Inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Stowarzyszenia,
§10
1. Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej jego
członków. Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
Członkowie Stowarzyszenia w tym członkowie władz mogą być zatrudniani
w Stowarzyszeniu na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.
2. Stowarzyszenie korzysta z udostępnionych nieodpłatnie przez Ośrodek Kultury
w Dukli sal na wykłady, zajęcia warsztatowe, lokalu biurowego i klubowego na
podstawie i zasadach określonych w odrębnej umowie.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach, w tym po uzyskaniu stosownego wpisu do
rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.
§11
1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego
2. Statutowa działalność, o której mowa w § 8 statutu jest działalnością pożytku
publicznego prowadzoną przez stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.
3. Działalność określona w §8 statutu może mieć także charakter odpłatny. Decyzję
w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek
z wyodrębnionych w § 8 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
4. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego podlega
wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem
organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
5. Dochód stowarzyszenia jest w całości przeznaczony na działalność pożytku
publicznego.

Rozdział III
CZŁONKOWIE UNIWERSYTETU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§12
Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym; działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§13
Członkowie Uniwersytetu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających,
3. Honorowych,
§14
Członkiem zwyczajnym Uniwersytetu mogą być osoby, które przekroczyły pięćdziesiąty rok
życia, nieczynne zawodowo, mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione
praw publicznych oraz które złożą pisemną deklarację przystąpienia do grona jego słuchaczy,
wpłacą opłatę wpisową, uiszczą składki członkowskie i uzyskają akceptację Zarządu
Stowarzyszenia.
§15
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która dobrowolnie
zobowiązała się do wspierania działalności Uniwersytetu w zakresie realizacji jego celów.
Nabycie członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji Zarządu
Uniwersytetu.
Statutowym członkiem wspierającym jest Ośrodek Kultury w Dukli.
§16
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona
w urzeczywistnianiu celów Uniwersytetu. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§17
Członkowie zwyczajni mają prawa:
1. Zapoznania się z programami działalności Uniwersytetu,
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Uniwersytetu,
3. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia i jego dorobku,
4. Współorganizowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo –
turystycznej, klubowej i zespołowej zgodnie z celami Uniwersytetu oraz potrzebami
słuchaczy,
5. Zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,
§18
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
4. Troski o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

§19
1. Członkowie wspierający i honorowi nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego,
mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza
tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania Statutu i uchwał władz stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§20
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z Uniwersytetu złożonego pisemnie, po uprzednim
uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
2. Pozbawienia członkostwa przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania zasad
obowiązujących w Uniwersytecie, w przypadku braku aktywności w życiu
uniwersytetu przez okres 6 miesięcy, zaleganiem z opłacaniem składek po ustalonym
przez Zarząd terminie.
3. Śmierci członka.
4. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Od decyzji zarządu przysługuje prawo odwołania do walnego zebrania w terminie 30 dni od
daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
ORGANIZACJA UNIWERSYTETU
Władzami uniwersytetu są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§21
1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 (cztery) lata.
2. Wyboru Zarządu i Komisji rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków
w głosowaniu jawnym, większością głosów osób zebranych na zebraniu.
3. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w trakcie ich kadencji może nastąpić
poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowiska. W przypadku
zmniejszenia się liczby pochodzących z wyborów członków władz podczas trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo przyjęcia nowych członków
stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba przyjętych nie przekracza 1/3
maksymalnego składu ilościowego określonego w statucie.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§22
Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:
1. Członkowi Zwyczajni – z głosem stanowiącym.
2. Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§23
Posiedzenie Walnego Zebrania członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne:
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków – zwoływane jest raz w roku, jako
sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze,
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie.
Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatyw, a w szczególnych przypadkach na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości
wszystkich członków, na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
4. Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania Członków może zostać wyznaczone w tym
samym dniu z minimalną przerwą 30 minut.
§24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określanie głównego kierunku działania i rozwój Stowarzyszenia,
2. Uchwalanie Statutu i zmian jego treści,
3. Wybór członków 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. Rozpatrywanie wniosków i odwołań wniesionych przez członków stowarzyszenia lub
jego władze,
8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
9. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji i wystąpieniu z nich.
10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
a niezastrzeżonych, do wyłącznej kompetencji Zarządu lub komisji Rewizyjnej.
§25
Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, organizuje pracę stowarzyszenia
i kieruje nią, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
§26
Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera ze swego
grona prezesa, dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika.
§27
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie
sprawozdań z ich wykonania.
4. Zatrudnianie pracowników oraz zawieranie stosownych umów.
5. Uchwalenie regulaminów związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
6. Sprawowanie zarządu majątkiem stowarzyszenia.
7. Zwoływanie Walnego zebrania członków.
8. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.
9. Powoływanie rady programowej – naukowej, komisji, sekcji i zespołów oraz
określanie ich zadań.
10. Udzielanie pełnomocnictwa do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

11. Podejmowanie decyzji w kwestii rejestracji i działalności gospodarczej.
12. Uchwalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień.
§28
Zarząd pracuje w oparciu o regulamin Zarządu i plan pracy obejmujący rok akademicki,
uchwalany przez Zarząd.
§29
Zarząd powołuje Radę programową w skład, której wchodzą z urzędu: Prezes Zarządu,
wyznaczony członek Zarządu, przedstawiciele Ośrodka Kultury w Dukli, Gminy Dukla.
W działaniach Rady Programowej uczestniczyć tez mogą pracownicy naukowi szkół
wyższych krajowych i zagranicznych, również innych szkól, organizacji społecznych i
naukowych. Działalność Rady Programowej ma charakter doradczy i opiniodawczy.
§30
Komisja rewizyjna wybierana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej stowarzyszenia.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Stowarzyszenia.
2. Składanie Walnemu Zebraniu członków sprawozdań i wniosków z kontroli oraz
wniosku o absolutorium dla Zarządu.
3. Prawo żądania zwołania walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
4. Składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
§31
Komisja Rewizyjna liczy 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie. Komisja wybiera
spośród siebie przewodniczącego Komisji.
Rozdział V
ŚRODKI FINANSOWE, MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§32
Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. Ze Składek członkowskich i wpisowego.
2. Dotacji, subwencji, środków z funduszy publicznych i europejskich, grantów.
3. Darowizn, spadków, zapisów.
4. Dochodów z własnej działalności statusowej.
5. Dochodów z majątku Stowarzyszenia.
6. Dochodów z działalności gospodarczej, wykonywanej na podstawie odrębnych
przepisów.
§33
Stowarzyszenie może z zachowaniem obowiązujących przepisów, przyjmować darowizny,
spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
§34
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. Wszelkie środki finansowe przechowywane są na rachunku bankowym
stowarzyszenia.

2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczona na działalność
statutową
4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§35
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu,
działających łącznie.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§36
Uchwałę w sprawie zmiany treści statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów członków obecnych.
§37
1. Stowarzyszenie może się rozwiązać na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków
w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim bez względu
na liczbę obecnych.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania stowarzyszenia
postanawia
o wyznaczeniu likwidatora oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
§38
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy prawa,
a w szczególności ustawy – Prawa o stowarzyszeniach oraz o działaniu pożytku publicznego
i o wolontariacie.

