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Newsletter 

O gólnopolska Federacja Stowarzy-

szeń UTW w okresie od 1 lipca do 

31 grudnia 2013 r. realizuje projekt pn. 

Aktywne i efek-

tywne UTW w 

Polsce, współfi-

nansowany ze 

środków Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Rządowego Pro-

gramu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2012-2013. 

Projekt ten jest kontynuacją Akademii 

Lidera UTW i ma na celu m.in. podnie-

sienie potencjału merytorycznego i or-

ganizacyjnego UTW działających w Pol-

sce, a także podniesienie poziomu wie-

dzy osób starszych, słuchaczy UTW,  

o przysługujących im uprawnieniach  

wynikających z powszechnie obowiązu-

jących przepisów prawa. 

Poza publikowaniem i rozpowszechnia-

niem kolej-

nych nume-

rów newslet-

tera pt. Nie-

zbędnik Lidera UTW oraz dalszym pro-

wadzeniem bezpłatnego Punktu Kon-

sultacyjno-Doradczego, projekt zakłada 

wydanie i dystrybucję wśród liderów 

UTW i liderów społeczności lokalnych, 

Ogólnopolskich Biuletynów UTW,  

a także broszur edukacyjnych Wiem,  

że mam prawo.  

Więcej informacji o projekcie na stro-

nie: 

http://federacjautw.pl/aeutw 

AKTYWNE I EFEKTYWNE UTW W POLSCE 

FORUM III WIEKU  
KONFERENCJA TOWARZYSZĄCA FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY - ZDROJU 

W  dniach 4-7 września 2013 

r. już po raz piąty, w No-

wym Sączu  i Krynicy - Zdroju od-

będzie się Forum III Wieku - mię-

dzynarodowa konferencja towa-

rzysząca XXIII Forum Ekonomiczne-

mu. Organizatorami tego wydarze-

nia są: Stowarzyszenie Sądecki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku  

i Ogólnopolska Federacja Stowa-

rzyszeń UTW w porozumieniu  

z Fundacją Instytut Studiów 

Wschodnich. W konferencji udział 

weźmie ponad 200 liderów organi-

zacji seniorskich z kraju i zagranicy. 

Tegoroczny program Forum prze-

widuje m.in. panele i debaty na 

temat edukacji ekonomicznej osób 

starszych, zwiększenia świadomo-

ści ogółu społeczeństwa w zakresie 

praw i obowiązków związanych z 

obywatelstwem Unii , Rządowego 

Projektu Założeń Polityki Senioral-

nej oraz Rządowego Programu Ak-

tywności Społecznej Osób Star-

szych 2012-2013.  Ponadto zorga-

nizowane będą warsztaty dla lide-

rów UTW pn. „Standardy Działania 

UTW - procedura ich wdrożenia” 

oraz pokaz licznych prezentacji 

przedstawiających rozwój ruchu 

seniorskiego w Polce i na świecie. 
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Do udziału w Forum III Wieku za-

proszono wielu znamienitych gości 

m.in.: Szefa Kancelarii Prezydenta 

Jacka Michałowskiego, Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej Włady-

sława Kosiniaka - Kamysza, Rzecz-

nik Praw Obywatelski Irenę Lipo-

wicz, pełnomocnik Rządu ds. Rów-

nego Traktowania Agnieszkę Ko-

złowską - Rajewicz, europoseł Różę 

Thun, senatora Mieczysława Augu-

styna oraz posła Michała Szczerbę.  

W konferencji wezmą udział także 

przedstawiciele władz samorządu 

lokalnego, świata nauki, profesoro-

wie i doktorzy z Uniwersytetu 

Opolskiego, Uniwersytetu Medycz-

nego w Łodzi, Uniwersytetu w Pre-

sovie.  
 

Nad Forum III Wieku honorowy 

patronat objęło Ministerstwo Ad-

ministracji i Cyfryzacji, Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Rzecznik Praw Obywatelskich , Peł-

nomocnik Rządu ds. Równego Trak-

towania, Powiat Nowosądecki 

i Miasto Nowy Sącz. 

Głównym Partnerem Forum III 

Wieku jest Województwo Małopol-

skie. 

Relacje z konferencji będzie można 

przeczytać w Ogólnopolskim Biule-

tynie UTW, który  zostanie  wydany 

końcem  września. 
 

Więcej informacji na stronie: 

www.forumtrzeciegowieku.pl 

 

Paulina Podwika 

 

WARTO WIEDZIEĆ 

IV Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego 

Już po raz czwarty, w dniach 6-8 września 2013 r., 

 zawodnicy spotkają się w Krynicy Zdroju aby sprawdzić swoje 

możliwości. W biegach jak co roku wezmą udział osoby 

 w różnym wieku od najmłodszych do seniorów.  

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody !!! 

Więcej: http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy 

"Marsz Kapeluszy" – Dni Seniora we Wrocławiu 

W dniach 14 – 21 września 2013r. odbędzie się „Marsz Kapeluszy”, 

który otworzy Dni Seniora we Wrocławiu. „Marsz Kapeluszy” stał 

się tradycją dla wrocławskich seniorów i stanowi zapowiedź cyklu 

imprez, które odbywają się podczas święta seniorów. Na wszyst-

kich uczestników barwnego korowodu czeka wiele atrakcji. 

Więcej: http://www.dniseniora.pl 

Aktywni seniorzy. Inspirator dla organizacji 

W ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych „Seniorzy nowa generacja. Akademia aktywno-

ści lokalnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, został opracowany poradnik  

pt. „Aktywni seniorzy. Inspirator dla organizacji”. W wydawnictwie tym można znaleźć m.in. 

różnego rodzaju formy aktywizujące osoby starsze, porady jak zachęcić  seniorów do działania 

 i w jaki sposób zaangażować osoby starsze w życie społeczne.  

Więcej: http://www.isp.org.pl/publikacje,25,593.html 
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http://www.dniseniora.pl/
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STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W CHODZIEŻY 
 

Prezes: Gabriela Margowska 
Ilość słuchaczy: 149 
 

Strona internetowa: www.utw.chodziez.pl 
Kontakt: ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 
e-mail: w.chodziez@op.pl 
 

UTW realizuje projekt: „Smakuj życie – 60+” 
Termin:  01.09.2013r. -  31.12.2013r.  

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH 
RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2012-2013 

Niezbędnik Lidera UTW 

Cel projektu:  
Promowanie idei uczenia się przez całe życie, zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej 
dla osób starszych, upowszechnianie godnego stylu życia - promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, 
w życiu społecznym i obywatelskim. 
Zaplanowane działania: 
- edukacja poprzez naukę języków obcych, 
- edukacja prozdrowotna i psychologiczna (wiek dojrzały - nowe możliwości i wyzwania), 
- zdrowotne zajęcia ruchowe, intelektualne, warsztaty psychologiczne, 
- edukacja prawna - spotkania z prawnikiem, 
- edukacja kulturalna - wyjazd do opery/teatru. 
Adresaci:  
Grupa seniorów 60+, słuchacze UTW i nie zrzeszeni seniorzy z powiatu chodzieskiego. 

STOWARZYSZENIE ZAMOJSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  
 

Prezes: Zofia Piłat 
Ilość słuchaczy: 297 
 

Strona internetowa: www.zutw.wszia.edu.pl 
Kontakt: ul. Żeromskiego 26/4, 22-400 Zamość 
E-mail: zofia_pilat@op.pl  
 

UTW realizuje projekt: „Sprostać wyzwaniu – kierunek Edukacja”  
Termin:  01.06.2013r.  - 31.12.2013r.  

Cel projektu:  
Zwiększenie aktywności umysłowej, fizycznej i społecznej seniorów, wyposażenie uczestników w nowy zasób 
wiedzy i umiejętności przydatnych w codziennym życiu, zwiększenie liczby seniorów korzystających z nowych 
środków komunikowania się, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa jakości oferty ZUTW dla 
osób starszych. 
Zaplanowane działania: 
Wykłady, warsztaty fotograficzne i sprawnościowe, senior w Internecie, wakacyjne spotkania seniorów,   
nordic walking oraz zespoły zainteresowań: studium wiedzy o literaturze, studium wiedzy o regionie „Fakty, 
ludzie, zabytki – dziedzictwo i współczesność”, zespoły malarskie i rękodzieła artystycznego (zajęcia w galerii 
sztuki pod okiem artysty plastyka, „Uwolnić ukryte talenty” – wystawa prac). 
Adresaci:  
Grupa seniorów 60+, słuchacze ZUTW oraz seniorzy z terenu miasta i powiatu zamojskiego. 
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KRAJOWY REJESTR SĄDOWY - WYBRANE ZAGADNIENIA 
CZĘŚĆ II 

K rajowy Rejestr Sądowy (dalej KRS, rejestr) jest to 

ogólnopolski rejestr prowadzony przez wydziały 

gospodarcze sądów rejonowych, w którym rejestrują 

się podmioty zobligowane do tego przepisami prawa 

(np.: stowarzyszenia, fundacje, spółki). Zasady jego 

funkcjonowania uregulowane zostały w ustawie z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(Dz. U. 1997 Nr 121 poz. 769). 
 

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

składa się na urzędowych formularzach, do których -  

w formie załączników - należy załączyć odpowiednią 

dokumentację potwierdzającą fakt zaistnienia w uni-

wersytecie trzeciego wieku, działającym w formie sto-

warzyszania lub fundacji, określonych zdarzeń podle-

gających obowiązkowi ujawnienia w stosownym reje-

strze. Urzędowe formularze wniosków wykorzystywa-

nych w KRS  służą do określenia kategorii informacji, 

które zgłasza UTW. W zależności od rodzaju złożonego 

formularza oraz sposobu jego wypełnienia sąd jest  

w stanie ustalić jakie dane organizacja chce zgłosić, 

np.: zmianę statutu, zmianę składu osobowego w or-

ganach czy też rejestrację działalności pożytku publicz-

nego. 

Wykaz załączników do wniosku o wpis do rejestru 

(zmianę danych w rejestrze) jest różny w zależności od 

zdarzenia, które podlega zgłoszeniu. Warto pamiętać, 

że w zależności od praktyki danego sądu ilość i rodzaj 

załączników - w takiej samej sprawie, ale w różnych 

sądach - może się różnić. Również specyfika danej 

organizacji UTW, a w szczególności zapisy statutowe 

będą miały zasadniczy wpływ na to jakie dokumenty 

załączymy do w/w wniosku.  
 

Do wniosku o wpis (zmianę danych) w KRS nie jest 

konieczne załączanie pisma przewodniego wyjaśniają-

cego cel złożenia w/w wniosku. Pismo takie może być 

jednak du-

żym uła-

t w i e n i e m  

w przypad-

ku spraw 

skompliko-

w a n y c h 

(np. gdy wniosek był zwrócony) - możemy w nim 

szczegółowo opisać przedmiot wniosku, dzięki czemu 

ułatwimy pracę sądowi a tym samym prawdopodob-

nie przyspieszymy procedurę dokonywania wpisu. 

URZĘDOWE FORMULARZE NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE  W PRAKTYCE DZIAŁALNOŚCI  
STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI UTW 

LP. SYMBOL OPIS 

1 KRS W20 Formularz główny służący do rejestracji stowarzyszenia/fundacji w KRS. 

  
2 

  
KRS WK 

Formularz służący do ujawnienia w KRS składu osobowego organów organizacji  
(np.: zarządu, komisji rewizyjnej, rady fundacji) oraz sposobu reprezentacji.   
Załącznik do formularza KRS W 20. 

3 KRS Z20 Formularz główny służący do dokonywania zmian w KRS 
(np.: zmiana siedziby, adresu do korespondencji, statutu, składu osobowego organów, spo-
sobu realizacji). 

4 KRS ZK Formularz służący do dokonywania zmian  osobowych w organach organizacji oraz sposobu 
reprezentacji. Załącznik do formularza KRS Z 20. 

5 KRS ZY Formularz służący do zgłoszenia do KRS numerów: NIP i REGON. 
Załącznik do formularza  KRS Z 20. 

6 KRS W_OPP Formularz służący do zarejestrowania statusu organizacji pożytku publicznego wraz z rodza-
jem działalności. Załącznik do formularza KRS Z 20. 

7 KRS Z_OPP Formularz służący do dokonywania zmian w zakresie prowadzonej działalności pożytku pu-

blicznego. Załącznik do formularza KRS Z 20. 
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Jeżeli w stowarzyszeniu/fundacji UTW następują 

zmiany, które podlegają ujawieniu w KRS (np. zmiana 

osobowa w zarządzie, zmiana statutu, zmiana siedzi-

by itp.), to organizacja powinna złożyć stosowny 

wniosek z własnej inicjatywy niezwłocznie po zaistnie-

niu zmian - oznacza to, że dany podmiot ma obowią-

zek sam, bez sądowego wezwania, złożyć do sądu 

odpowiedni wniosek. 
 

Urzędowe formularze wykorzystywane w Krajowym 

Rejestrze Sądowym dostępne są w siedzibach sądów 

rejestrowych, a także na portalu internetowym Mi-

nisterstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl 

(zakładka: Rejestry i ewidencje        Krajowy Rejestr 

Sądowy         Formularze wniosków wykorzystywa-

nych w KRS). 
 

Wypełniając urzędowe formularze KRS pamiętać nale-

ży o kilu zasadach: 

formularz należy wypełnić w języku polskim, czy-

telnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, 

wielkimi, drukowanymi literami, 

wnioskodawca (czyli UTW) wypełnia jasne pola 

formularza, 

we wszystkich wypełnianych polach, w których 

występuje możliwość wyboru, należy wstawić  

w jednym, odpowiednim kwadracie, 

wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpo-

wiednie informacje, należy przekreślić, 

przy wypełnianiu formularza na komputerze nale-

ży zwrócić uwagę by go nie zmienić (np. poprzez 

kliknięcie klawisza ENTER możemy zmienić nume-

racje formularza), 

można korzystać zarówno z oryginalnych, barwio-

nych formularzy, jak i z wydruków komputero-

wych i kserokopii. 
 

Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego (sądu go-

spodarczego) właściwego ze względu na siedzibę pod-

miotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć 

w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać  

w urzędzie pocztowym na adres sądu. Składając doku-

menty do sądu koniecznie pamiętajmy o właściwym 

ich podpisaniu (problematyka związana z zasadami 

podpisywania dokumentacji do KRS omówiona zosta-

nie w kolejnym wydaniu newslettera). 
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w  w/w 

zakresie mogą korzystać z bezpłatnych, indywidual-

nych konsultacji i porad w ramach Punktu Konsulta-

cyjno – Doradczego prowadzonego przez Ogólnopol-

ską Federację Stowarzyszeń UTW (dane teleadresowe 

na ostatniej stronie newslettera). 

Wojciech Nalepa 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH 
RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2012-2013 
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PROFESJONALNE UTW 

O gólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersy-

tetów Trzeciego Wieku już od ponad roku reali-

zuje projekt „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w 

Polsce” współfinansowany ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Warto zatem dokonać pierwszego podsumowania re-

alizowanego przedsięwzięcia akcentując w szczególno-

ści osiągnięte w jego ramach rezultaty oraz opinie tych 

uniwersytetów, które zdecydowały się wziąć udział w 

procedurze wdrażania standardów i ich weryfikacji. 

W pierwszym etapie realizacji projektu opracowana 

została publikacja pt. „Standardy działania UTW w Pol-

sce” – pierwszy tego typu dokument w naszym kraju 

formułujący jasne i precyzyjne standardy działania 

UTW w podziale na: standardy odnoszące się do  me-

rytorycznego przedmiotu ich działalności (tj. świadcze-

nia usług edukacyjno – aktywizujących dla seniorów), 

standardy odnoszące się do aspektów formalno-

prawnych funkcjonowania organizacji jak również 

standardy współpracy z podmiotami zewnętrznymi,   
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w szczególności z administracją publiczną. Publikacja 

została rozesłana do ok. 400 UTW na terenie całego 

kraju - dodatkowo w ramach Forum III Wieku 

(konferencji towarzyszącej corocznie Forum Ekono-

micznemu w Krynicy Zdroju), we wrześniu 2012 zorga-

nizowany został panel dyskusyjny poświęcony opraco-

wanym standardom i perspektywom ich wdrożenia  

w UTW w Polsce jak również zestaw 3 warsztatów ro-

boczych w ramach których zainteresowane wdroże-

niem standardów UTW, uczestniczące w Forum, mogły 

uzyskać szerszą i bardziej konkretną wiedzę na ten 

temat. 
 

Kolejny etap to praktyczne wdrożenie opracowanych 

standardów dla grupy 15 UTW, które zdecydowały się 

uczestniczyć w tej pilotażowej procedurze. Liderzy 

UTW brali udział w szkoleniu „Standardy działania 

UTW w praktyce” mającego na celu przygotowanie 

uczestników do wdrożenia w nich standardów działa-

nia opracowanych w ramach projektu. Łącznie w 3 

edycjach szkolenia wzięło udział 30 liderów UTW re-

prezentujących 15 organizacji. Po zakończeniu cyklu 

szkoleń w styczniu 2013 r. rozpoczął się okres indywi-

dualnej pracy w ramach poszczególnych UTW nad 

wdrożeniem zaproponowanych standardów – podczas 

tej, często żmudnej, pracy Liderzy UTW korzystali  

z indywidualnego doradztwa ekspertów Federacji tak, 

aby jak najpełniej zaimplementować standardy na 

grunt swoich organizacji. Wreszcie od czerwca 2013 r. 

zainicjowany został ostatni merytoryczny etap proce-

dury standaryzacyjnej obejmujący wizyty certyfikują-

ce przeprowadzane przez powołaną w tym celu Komi-

sję Certyfikacyjną Ogólnopolskiej Federacji Stowarzy-

szeń UTW – celem wizyt jest sprawdzenie, czy standar-

dy zostały rzetelnie i kompletnie wdrożone w praktykę 

działania danego UTW. Do końca sierpnia 2013r. Komi-

sja, pod przewodnictwem prof. dr hab. Zdzisławy  

Zacłony, przeprowadziła 6 wizyt certyfikujących wnikli-

wie sprawdzając poziom wdrożenia standardów  

w  obszarach opisanych w publikacji „Standardy działa-

nia UTW w Polsce”. W wyniku przeprowadzonych wi-

zyt następujące uniwersytety otrzymały certyfikaty 

„Profesjonalny UTW”: 

UTW im. F. Chopina w Warszawie – Certyfikat Złoty, 

UTW w Limanowej – Certyfikat Brązowy, 

UTW w Rabce Zdroju – Certyfikat Złoty, 

UTW w Nowym Targu – Certyfikat Złoty, 

UTW w Dąbrowie Tarnowskiej – Certyfikat Brązowy, 

UTW w Nowym Sączu – Certyfikat Złoty. 
 

Do końca grudnia 2013 r. planuje się odbyć podobne 

wizyty w pozostałych 9 UTW uczestniczących w proce-

durze wdrożenia standardów. 
 

Podsumowując pierwszy okres pracy Komisji Certyfika-

cyjnej jej członkowie zgodnie podkreślają wysoki po-

ziom działalności wizytowanych UTW oraz zaangażo-

wanie ich władz w dążeniu do rozwijania i podnosze-

nia jakości oferty edukacyjno - aktywizującej tych 

organizacji. Liderzy UTW uczestniczących w procedu-

rze certyfikacji podkreślają z kolei, iż uczestnictwo w 

projekcie pozwoliło im wzmocnić zarówno organiza-

cyjną jak i merytoryczną sferę działania reprezento-

wanych organizacji przyczyniając się tym samym do 

zwiększenia efektywności pracy, profesjonalizmu dzia-

łań oraz podniesienia jakości oferowanych usług. W 

ten sposób buduje się znaczącą markę UTW, kojarzącą 

się z organizacjami dobrze i sprawnie zarządzanymi 

oraz transparentnymi, posiadającymi wysokie zdolno-

ści do nawiązywania współpracy zarówno z sektorem 

publicznym, jak i prywatnym, a także potrafiącymi sku-

tecznie pozyskiwać środki finansowe niezbędne do 

prowadzenia i rozwoju działalności statutowej. 
 

Na koniec warto zaznaczyć, iż stosowanie standardów 

opisanych w powołanej już wyżej publikacji ma cha-

rakter fakultatywny, a ich wdrożenie i praktykowanie 

zależy wyłącznie od autonomicznych decyzji właści-

wych statutowo organów zarządzających danym UTW. 

Zaproponowanego katalogu standardów nie należy 

również traktować jako zamkniętego i nie podlegają-

cego zmianom - wnioski wynikające z ich praktycznego 

stosowania będą pozwalały je doskonalić i rozwijać. 

Zachęcamy Liderów UTW – szczególnie tych nowo-

powstających - do zapoznania się z zaproponowanymi 

standardami. Publikację, która je opisuje, można po-

brać w wersji elektronicznej ze strony 

 www.federacjautw.pl/putw/. 

                    Daniel Jachimowicz 

http://www.federacjautw.pl/putw/
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Niezbędnik Lidera UTW 

O bligatoryjnym organem wykonawczym w każ-

dym stowarzyszeniu jest zarząd – ze względu na 

jego kluczową rolę w sprawnym i efektywnym prowa-

dzeniu działalności organizacji warto dokonać krótkie-

go przeglądu wybranych, najważniejszych formalno-

prawnych aspektów jego tworzenia i funkcjonowania. 
 

Zarząd to organ wykonawczy, który kieruje całokształ-

tem działalności stowarzyszenia UTW zgodnie  

z uchwałami walnego zebrania i reprezentuje go na 

zewnątrz, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność 

za swoją pracę przed walnym zebraniem. Odpowiada 

również za majątek stowarzyszenia i zarządza nim, co 

w praktyce oznacza, że np. zabiega o pozyskanie środ-

ków na działalność organizacji z różnych źródeł, a tak-

że wydatkuje pieniądze na realizację zadań, których 

podejmuje się stowarzyszenie. Przepisy nie określają 

wyraźnie liczby członków takiego organu, jednak  

z praktyki wynika, iż zarząd - jako organ kolegialny - 

powinien być co najmniej dwuosobowy.  

Najbardziej praktycznym rozwiązaniem w tym zakre-

sie wydaje się być zarząd składający się z trzech do 

pięciu członków. Zbyt liczne zarządy często mogą 

utrudnić sprawne kierowanie jednostką (np. trudność 

w osiągnięciu kworum, nieporozumienia pomiędzy 

członkami). 
 

Zarząd wybierany jest przez walne zebranie zwykle 

na kilkuletnią kadencję. W ramach zarządu, obok pre-

zesa, zazwyczaj wybierani są inni funkcyjni członkowie 

(np. wiceprezes, skarbnik, sekretarz). W zależności od 

zapisów statutowych o powierzeniu poszczególnych 

funkcji może decydować bądź walne zebranie bądź 

wewnętrznie sam zarząd. Decyzje tego organu podej-

mowane są w formie uchwał których warunki podję-

cia powinien regulować statut. Warto polecić wpro-

wadzenie do statutu zapisu, umożliwiającego zarządo-

wi samodzielne uzupełnienie swojego składu w okre-

ślonych przypadkach, np. gdy jeden z członków zarzą-

du zrezygnuje - nie jest wówczas konieczne przepro-

wadzenie walnego zebrania celem uzupełnienia waka-

tu. 

 W związku z faktem, iż to zarząd prowadzi wszystkie 

bieżące sprawy stowarzyszenia, jego kompetencje 

powinny być na tyle szerokie, by mógł to robić efek-

tywnie i skutecznie. Należy przy tym pamiętać, że jeśli 

uprawnienia do dokonania określonej czynności nie 

da się wywieść z zakresu kompetencji zarządu, to ko-

nieczne będzie zwołanie walnego zebrania, co zwykle 

nie jest ani łatwe ani szybkie. 
 

Jedną z kluczowych kompetencji zarządu stowarzysze-

nia UTW jest jego reprezentowanie oraz zaciąganie 

zobowiązań majątkowych. Reprezentacja to szerokie 

pojęcie, oznaczające prawo występowania w imieniu 

organizacji wobec innych podmiotów. Obejmuje ono 

m.in. uprawnienie do zaciągania zobowiązań majątko-

wych. Istnieje wiele sposobów statutowego ujmowa-

nia kwestii sposobu reprezentowania stowarzyszenia 

– praktyka pokazuje, iż najczęściej do reprezentowa-

nia stowarzyszenia na zewnątrz jest uprawniony pre-

zes zarządu zaś do składania oświadczeń woli w imie-

niu stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań  

i zawierania umów, z reguły uprawnione są dwie oso-

by - członkowie zarządu działający łącznie. Warto jed-

nak rekomendować tu również rozwiązanie, które 

daje Prezesowi Zarządu czyli głównemu liderowi orga-

nizacji, prawo do jednoosobowego składania oświad-

czeń woli w jego imieniu. Takie rozwiązanie pozwala 

na usprawnienie procesu bieżącego zarządzania orga-

nizacją i prowadzenia jej spraw, przy czym jednocze-

śnie nie zwalnia Prezesa Zarządu z obowiązku kole-

gialnego podejmowania decyzji przez Zarząd jako or-

ganu wieloosobowego. 

ZARZĄD W STOWARZYSZENIU UTW – WYBRANE ZAGADNIENIA 

PZYKŁADOWY ZAPIS DOTYCZĄCY PRAWA KOOPTACJI 
PRZEZ WYBIERALNE ORGANY STOWARZYSZENIA 

 

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących  
z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, 
władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród 
członków stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba 
dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 
liczby członków pochodzących z wyboru w danym ro-
ku. W przeciwnym razie zarząd zwołuje walne zebra-
nie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 
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CIEKAWE STRONY INTERNETOWE: 

Praktyka pokazuje, iż wiele wątpliwo-

ści i pytań wiąże się również z zagad-

nieniem zatrudniania członków za-

rządu w stowarzyszeniu, w ramach 

którego pełnią oni swoje funkcje.  

W świetle obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa należy tu 

rozróżnić dwie sytuacje: 
 

a/ działania podejmowane przez 

członków zarządu w związku z peł-

nieniem funkcji w tym organie (np. 

reprezentowanie stowarzyszenia na 

zewnątrz, bieżące kierowanie spra-

wami stowarzyszenia, tworzenie pla-

nów działania organizacji itp.) nie 

mogą być wykonywane w ramach 

stosunku zatrudnienia niezależnie od 

jego formy (umowa o pracę, zlece-

nia, o dzieło). Czynności te muszą być 

zatem wykonywane społecznie, bez 

wynagrodzenia, 

 

b/ działania podejmowane przez 

członków zarządu, niezwiązane  

z pełnieniem funkcji w tym organie 

(np. koordynowanie projektu, pro-

wadzenie zajęć szkoleniowych, tera-

peutycznych itp.), mogą być wykony-

wane za wynagrodzeniem w ramach 

umowy o pracę czy też umowy cywil-

noprawnej. W takiej sytuacji należy 

jednak zadbać o to, by w umowie 

starannie określić zakres obowiąz-

ków zatrudnianego członka zarządu 

tak, aby jasno wynikało, że nie pokry-

wają się one z obowiązkami tej osoby 

wynikającymi z funkcji pełnionej  

w ramach zarządu. 
 

Przedstawiony artykuł omawia wy-

brane, najważniejsze aspekty tworze-

nia i funkcjonowania zarządu stowa-

rzyszenia – ramy niniejszej publikacji 

nie pozwalają odnieść się do tej pro-

blematyki bardziej szczegółowo. Za-

interesowanych dodatkowymi infor-

macjami w w/w zakresie zapraszam 

do korzystania z indywidualnych kon-

sultacji i porad w ramach Punktu 

Konsultacyjno – Doradczego prowa-

dzonego przez Ogólnopolską Federa-

cję Stowarzyszeń UTW (poniżej dane 

teleadresowe ). 

Daniel Jachimowicz 

PRZYKŁADOWY ZAPIS  
DOTYCZĄCY ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ 

 

Do składania oświadczeń woli we 
wszystkich sprawach majątkowych 
i niemajątkowych stowarzyszenia, 
w tym do zaciągania zobowiązań i za-
wierania umów w imieniu stowarzy-
szenia uprawniony jest prezes jedno-
osobowo albo wiceprezes i inny czło-
nek zarządu działający łącznie. 


