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OD AUTORÓW

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku (dalej „Federacja”) od 
ponad pięciu lat nieprzerwanie prowadzi działalność na rzecz integracji i wzmocnienia ruchu UTW 
w Polsce.  Jednym z istotnych, stałych działań realizowanych w tym obszarze jest prowadzenie 
Punktu Konsultacyjno - Doradczego, z którego usług korzystać mogą nie tylko jej członkowie, 
ale również inne uniwersytety trzeciego wieku oraz osoby fizyczne zainteresowane założeniem 
nowego UTW. Znaczący odsetek zapytań kierowanych do doradców Punktu dotyczy formalno - 
prawnych i organizacyjno - merytorycznych aspektów funkcjonowania i powoływania do życia 
UTW w formie stowarzyszenia, jak również przekształcenia już istniejącego UTW, działającego 
np. w ramach domu kultury czy biblioteki publicznej, w samodzielną organizację pozarządową, 
wyposażoną w osobowość prawną. Te doświadczenia, w kontekście postępującego procesu 
starzenia się społeczeństwa i rosnącego zapotrzebowania na usługi podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie UTW, stały się inspiracją do opracowania niniejszej publikacji, stanowiącej 
jeden z ważnych elementów projektu „Akademia Lidera UTW”, realizowanego przez Federację 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-
2013 (ASOS).
Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce działają w czterech głównych formach: jako samodzielne 
organizacje pozarządowe, jako jednostki organizacyjne wyodrębnione w ramach innej organizacji 
pozarządowej, jako podmioty działające w strukturach uczelni wyższych, wreszcie jako podmioty 
prowadzące działalność w strukturach jednostek organizacyjnych samorządu lokalnego.  
Z przeprowadzonych badań tego środowiska wynika, iż najpowszechniejszą spośród w/w form 
funkcjonowania UTW jest samodzielnie działające stowarzyszenie1. Mając na uwadze ten fakt, 
jak również uwzględniając przywołane wyżej doświadczenia, wynikające z dotychczasowej 
praktyki Punktu Konsultacyjno - Doradczego oraz doceniając zalety prowadzenia organizacji 
pozarządowej w formie stowarzyszenia, w ramach niniejszej publikacji przedstawiona zostanie 
problematyka tworzenia UTW w tej właśnie formie. 
W procedurze tworzenia STOWARZYSZENIA UTW autorzy wyodrębnili dwa zasadnicze 
etapy. Pierwszy obejmujący formalno - prawne kroki niezbędne do jego powstania jako 
odrębnego bytu prawnego, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
oraz drugi odnoszący się z kolei do organizacyjno-merytorycznych aspektów tworzenia UTW, 
które tak naprawdę definiują dany podmiot jako uniwersytet trzeciego wieku. Podkreślić należy, 
iż ze względu na wielopłaszczyznowy charakter przedmiotowego zagadnienia oraz ograniczone 
ramy niniejszego opracowania odniesiono się w nim do najważniejszych kwestii związanych  
z utworzeniem tego typu podmiotów. 
Wyrażamy przekonanie, iż przedkładany poradnik ułatwi zainteresowanym sprawne i skuteczne 
przeprowadzenie procedury założenia uniwersytetu trzeciego wieku w formie prawnej 
stowarzyszenia.

1 Baza teleadresowa UTW w Polsce - opracowanie własne Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
stan na 30 listopada 2012 r., ZOOM NA UTW, Zestawienie danych z badania ilościowego - wersja do konsultacji; Warszawa, listopad 
2012, str. 12

Daniel Jachimowicz  
Wojciech Nalepa
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ROZDZIAŁ PIERWSZY
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU – INFORMACJE OGÓLNE

I. Wprowadzenie

Idea tworzenia sieci placówek edukujących i integrujących osoby starsze zapoczątkowana 
została w latach siedemdziesiątych XX wieku przez Pierra Vellas, profesora prawa 
międzynarodowego, twórcy pierwszego na świecie uniwersytetu trzeciego wieku  przy 
Uniwersytecie w Tuluzie. To wydarzenie stanowiło początek dynamicznego rozwoju 
ruchu UTW na terenie Europy i  poza nią.
Pierwszy uniwersytet trzeciego wieku w Polsce powstał w Warszawie  już  
w 1975 r. - jego założycielką była wielka propagatorka idei uniwersytetów trzeciego wieku,  
prof. Halina Szwarc. W początkowym okresie UTW funkcjonowały głównie  
w strukturach uczelni wyższych w  dużych miastach będących ośrodkami akademickimi.
Na  przełomie  XX i XXI w. liczba UTW w Polsce, działających w różnych formach 
organizacyjno-prawnych, zaczęła gwałtownie wzrastać. Złożyło się na to wiele czynników, 
wśród których wskazać można m.in.:
 a) systematyczny wzrost liczby emerytów, stanowiących naturalną grupę uczestników 

uniwersytetów trzeciego wieku - w roku 2000 liczba emerytów wynosiła  
ok. 4,6 mln, w 2004 ok.  5 mln, natomiast w 2010 blisko 6,4 mln2 ;

 b) uruchomienie wsparcia merytoryczno-finansowego dla uniwersytetów trzeciego 
wieku przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) - w ramach konkursu 
grantowego skierowanego do tych podmiotów w okresie 2005-2008, udzielonych 
zostało 131 dofinansowań3;

 c) powstanie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
- w ramach jej działalności od 2007 r. uniwersytety trzeciego wieku z całego kraju 
mogły korzystać z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, zarówno  
w zakresie zakładania, jak i prowadzenia działalności UTW. 

Aktualnie, zgodnie z danymi posiadanymi przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w Polsce działają 424 UTW. 

2  Emerytury i renty w 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, str. 19
3 http://www.pafw.pl/programy/program/203
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Wykres 1
Liczba uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce  

w  poszczególnych województwach

* Liczby oznaczają ilość UTW w Polsce w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, stan na dzień 30 listopada 2012 r. 

Wykres 2
Liczba uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce 

w latach 1975 - 2012

 
Źródło: opracowanie Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, stan na dzień 30 listopada 2012 r.
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Biorąc pod uwagę stałą tendencję wzrostową liczby osób w wieku emerytalnym, jak 
również  istniejące możliwości pozyskiwania środków na aktywizację osób starszych, 
w szczególności w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych 2012-2013, można założyć, iż w kolejnych latach liczba placówek prowadzących 
działalność edukacyjną, aktywizującą i integrującą osoby starsze będzie stale wzrastać.  

II. Formy organizacyjno - prawne uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce

Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce działają w zróżnicowanych formach organizacyjno 
- prawnych. Wyróżnić można cztery główne typy UTW:
 a) działające jako organizacje pozarządowe (w szczególności stowarzyszenia);
  Są to podmioty działające w głównej mierze w oparciu o Ustawę prawo  

o stowarzyszeniach oraz Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Podmioty te posiadają osobowość prawną. Są niezależne w działaniu, samodzielnie 
organizują zajęcia i zaplecze logistyczne. Posiadają władze (zarząd i organ kontroli 
wewnętrznej), które wybierane są zgodnie z procedurami ustalonymi w ich statutach. 
Członkowie/słuchacze UTW opłacają składki członkowskie lub wnoszą opłaty za 
zajęcia. Podmioty te często współpracują z uczelniami wyższymi (posiadają ich 
patronat naukowy i korzystają z kadry dydaktycznej), jednostkami samorządu 
lokalnego oraz innymi organizacjami pozarządowymi. 

 b) działające w strukturach innych organizacji pozarządowych;
  Wiele UTW działa jako jednostki organizacyjne w strukturach różnego rodzaju 

stowarzyszeń i fundacji, których cele statutowe obejmują - obok innych - również 
działalność na rzecz osób starszych. Takie UTW działają w oparciu o statut organizacji 
macierzystej, zazwyczaj posiadają jednak dużą swobodę działania, swój zarząd oraz 
inne organy. 

 c) działające w strukturach uczelni wyższych – publicznych i niepublicznych; 
  Uniwersytety trzeciego wieku działające w ramach uczelni wyższych  powoływane 

są przez władze uczelni i kierowane przez pełnomocnika rektora. Uczelnia 
określa zasady ich działania oraz wspiera UTW w organizacji i prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych. Słuchacze wnoszą opłaty za zajęcia edukacyjno – aktywizujące. 
Podmioty funkcjonujące w takiej formie nie posiadają samodzielności w działaniu – 
są strukturalnie i finansowo uzależnione od władz uczelni.

 d) działające w strukturach jednostek organizacyjnych samorządu lokalnego  
(np. centrach kultury, centrach kształcenia ustawicznego, bibliotekach, ośrodkach 
pomocy społecznej, itp.). 

  Uniwersytety trzeciego wieku działające w strukturach samorządowych tworzone są 
przez władze samorządowe i kierowane przez wyznaczonych pracowników. Władze 
samorządowe określają zasady ich działania oraz wspierają UTW w organizacji zajęć 
dydaktycznych. Słuchacze wnoszą opłaty za zajęcia. Podmioty funkcjonujące w ta-
kiej formule nie posiadają samodzielności i odrębności w działaniu – są strukturalnie  
i finansowo uzależnione od jednostek organizacyjnych lokalnych samorządów. 
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Obecnie najliczniejszą grupę wśród uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce 
stanowią stowarzyszenia 4. Popularność tej formy prawnej jest uwarunkowana kilkoma 
czynnikami, wśród których na pierwszy plan wysunąć należy samodzielność w działaniu, 
a co za tym idzie możliwość sprawnego i skutecznego zarządzania tego typu podmiotem. 

III. Cele działania uniwersytetów trzeciego wieku 

Celem pierwszych uniwersytetów trzeciego wieku było umożliwienie zdobywania 
wiedzy osobom starszym, które chciały kontynuować edukację, bądź nie mogły się 
kształcić w młodości, wdrażanie programu kształcenia ustawicznego, prowadzenie badań 
gerontologicznych oraz poprawa jakości życia seniorów. 
Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce, w okresie swojej dotychczasowej działalności,  
nawiązują  do wskazanych wyżej celów, uwzględniając jednocześnie zmiany zachodzące 
w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym kraju, które w sposób szczególny 
wpływają na ludzi dojrzałych. Postęp społeczno - cywilizacyjny, wydłużający się okres 
życia ludzi oraz związana z tym chęć utrzymania jak najdłużej aktywności psychofizycznej 
spowodowały, że do programów edukacyjno - aktywizacyjnych kierowanych do osób 
starszych włączone zostały aktualne, współczesne problemy. W ten sposób UTW mogą 
zapewnić osobom starszym zaspokojenie różnych potrzeb, na przykład w zakresie 
samokształcenia, bycia w grupie, poszerzania wiedzy i umiejętności radzenia sobie  
z nadmiarem czasu wolnego, poznawania nowych technologii i sposobów komunikowania 
się, podtrzymania sprawności fizycznej, a także możliwości realizacji młodzieńczych 
zainteresowań.
Ważnymi celami działania UTW są również aktywizacja i integracja osób starszych 
oraz włączanie ich w życie publiczne i obywatelskie społeczności lokalnych jako 
pełnoprawnych członków społeczeństwa obywatelskiego. 
Niezwykle ważną rolą UTW jest integracja międzypokoleniowa oparta na inicjowaniu 
współpracy w szczególności ze szkołami wyższymi, dzięki czemu w uniwersytetach 
trzeciego wieku mogą odbywać się studenckie praktyki i staże zawodowe, podczas 
których studenci prowadzą m.in.: kursy komputerowe, językowe, zajęcia ruchowe i inne. 
Podsumowując, należy stwierdzić, iż działalność współczesnych UTW zmierza do 
szerokiego włączenia osób starszych w wielowymiarowy proces edukacji, aktywizacji 
i integracji społecznej, przeciwdziałając tym samym realnemu zagrożeniu, jakim jest 
wykluczenie seniorów z życia społecznego i gospodarczego. 

4 Baza teleadresowa UTW w Polsce…, op. cit;., ZOOM NA UTW…, op. cit., str. 12
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ROZDZIAŁ DRUGI
TWORZENIE UTW W FORMIE STOWARZYSZENIA 

I. Wprowadzenie

Stosownie do przepisu art. 3 ust. 2 ustawy OPP organizacjami pozarządowymi są  osoby 
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Wyżej wymienione 
podmioty muszą ponadto spełniać łącznie dwa warunki: 
 a) nie mogą być jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu Ustawy  

o finansach publicznych;
 b) nie mogą działać w celu osiągnięcia zysku.
Z treści w/w przepisu jednoznacznie wynika, iż organizacjami pozarządowymi są nie tylko 
stowarzyszenia i fundacje, ale również inne podmioty, które nie posiadają osobowości 
prawnej, np. stowarzyszenia zwykłe czy też koła gospodyń wiejskich. Na oznaczenie 
ogółu organizacji pozarządowych w praktyce często używa się zwrotu „trzeci sektor”- 
jako funkcjonującego niezależnie od „sektora pierwszego” (publicznego, obejmującego 
administrację publiczną: rządową i samorządową) i „sektora drugiego” (prywatnego, 
obejmującego podmioty, których działalność jest nastawiona na osiąganie zysku).
W Polsce dominującymi formami prawnymi prowadzenia działalności pozarządowej są 
stowarzyszenia i fundacje.
Zgodnie z art. 1 Ustawy o fundacjach, fundacją jest podmiot powoływany  dla celów 
społecznie lub gospodarczo-użytecznych w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, 
rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc 
społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Podmiot ten ustanawiany jest 
przez fundatora w akcie fundacyjnym i wyposażany przez niego w majątek przeznaczony 
na realizację  założonych celów. Z chwilą uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego nabywa osobowość prawną. W środowisku uniwersytetów trzeciego 
wieku w Polsce przedmiotowa forma prawna prowadzenia działalności społecznej 
nie jest rozpowszechniona - z przeprowadzonych badań wynika, iż tylko ok. 1 % 
UTW w kraju prowadzi swoją działalność w formie fundacji, natomiast formą 
najpowszechniejszą jest stowarzyszenie UTW 5. Mając na uwadze powyższe dane,  
w niniejszej publikacji szczegółowo przedstawione zostaną etapy zakładania uniwersytetu 
trzeciego wieku w formie stowarzyszenia.
Stosownie do brzmienia art. 2 Ustawy prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które 
samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala 
akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (np. statut). Innymi słowy stowarzyszenie 
to grupa ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania lub też dostrzegają jakiś problem  
i chcą razem podjąć działania zmierzające do jego rozwiązania. Immanentnymi cechami 

5 ZOOM NA UTW…, op.cit, str. 12
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każdego stowarzyszenia są: dobrowolność, samorządność, trwałość oraz niezarobkowy 
cel. 

WAŻNE!
DOBROWOLNOŚĆ - oznacza, iż nikt nie może zostać zmuszony do założenia 
bądź przystąpienia do stowarzyszenia; nie można też ograniczyć uprawnienia do 
rezygnacji z członkostwa w takiej organizacji; zasada ta jest konsekwentną realizacją 
gwarantowanej Konstytucją RP wolności zrzeszania się.
SAMORZĄDNOŚĆ - oznacza, iż stowarzyszenie jest niezależne od innych podmiotów 
publicznych, prywatnych i innych organizacji pozarządowych; samodzielnie określa 
swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne 
dotyczące jego działalności.
TRWAŁOŚĆ - oznacza, iż stowarzyszenie istnieje niezależnie od pierwotnego 
składu osobowego swoich członków (warunkiem jest, by nie było ich mniej niż 
15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3, jeśli jest to stowarzyszenie zwykłe);  
rozwiązanie stowarzyszenia następuję co do zasady według wytycznych zawartych  
w statucie organizacji.
NIEZAROBKOWY CEL - oznacza, iż celem stowarzyszenia jest realizacja jakiejś 
misji społecznej, nie zaś generowanie zysków; podkreślić należy, że zasada ta nie 
stoi na przeszkodzie, by stowarzyszenie prowadziło odpłatną działalność statutową  
i/lub działalność gospodarczą z poszanowaniem warunków określonych w przepisach 
prawa powszechnie obowiązującego.

Przepisy wprowadzają dwa rodzaje stowarzyszeń: rejestrowe i zwykłe. Do założenia 
stowarzyszenia rejestrowego wymagana jest w szczególności: grupa co najmniej  
15 osób oraz obligatoryjny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Takie stowarzyszenie 
posiada osobowość prawną, co oznacza, że ma ono zdolność do bycia podmiotem praw  
i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych (np. może 
zawierać umowy, zaciągać zobowiązania, być właścicielem ruchomości i nieruchomości). 
Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia tego rodzaju stowarzyszeń opisane zostały 
w kolejnych podrozdziałach niniejszego poradnika.  
Stowarzyszenie zwykłe z kolei mogą utworzyć co najmniej 3 osoby, uchwalając regulamin 
działalności, w którym między innymi zamieszcza się nazwę, cel, teren i środki działania, 
siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. Regulamin pełni taką 
rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze 
względu na swoją siedzibę, organ nadzorujący, którym jest prezydent miasta lub starosta. 
Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia 
stowarzyszenia zwykłego, jeżeli jego założyciele  bądź regulamin nie spełniają wymogów 
określonych przepisami prawa. Stowarzyszenie takie może rozpocząć działalność, jeśli 
w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego przez 
organ nadzoru nie zakazano jego działalności.
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Zgodnie z brzmieniem art. 42 Ustawy prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe 
nie może:
 a) powoływać  terenowych jednostek organizacyjnych,
 b) łączyć się w związki stowarzyszeń,
 c) zrzeszać osób prawnych,
 d) prowadzić działalności gospodarczej,
 e) przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności 

publicznej.
Stowarzyszenie zwykłe może w praktyce finansować swoją działalność wyłącznie ze 
składek członkowskich. 

WAŻNE!
Zaletą stowarzyszenia zwykłego jest stosunkowo nieskomplikowana procedura 
jego założenia, natomiast zasadniczą wadą - bardzo ograniczone możliwości 
prowadzenia działalności w szerszej skali oraz skutecznego realizowania 
założonych celów (np.: brak osobowości prawnej, brak możliwości pozyskiwania 
dotacji, brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.)

II. Formalno-prawna procedura tworzenia uniwersytetu trzeciego wieku w formie 
stowarzyszenia.

W procedurze założenia stowarzyszenia rejestrowanego w Krajowym Rejestrze 
Sądowym wyróżnić należy cztery główne kroki. Krok pierwszy obejmuje część twórczo 
- formalną. To czas, w którym musimy obmyśleć całą koncepcję funkcjonowania naszego 
stowarzyszenia oraz przygotować projekty dokumentów na zebranie założycielskie 
(np.: projekty uchwał, projekt statutu). Krok drugi to tzw. zebranie założycielskie, na 
którym nasza organizacja zostanie powołana do „życia”. Kolejny, trzeci krok, obejmuje 
przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację stowarzyszenia wraz z odpowiednimi 
załącznikami oraz właściwe postępowanie przed sądem rejestrowym, które powinno 
zakończyć się uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wreszcie,  
w ostatnim, czwartym kroku pozostaje nam załatwienie kilku kwestii formalno-prawnych, 
głównie takich jak: uzyskanie numeru REGON, rejestracja podatkowa, zawarcie umowy 
rachunku bankowego. 

1. Krok pierwszy - przygotowanie do założenia stowarzyszenia UTW.  

1.1. Pomysł i koncepcja

Proces zakładania stowarzyszenia, wbrew częstym, obiegowym opiniom, nie zaczyna się 
od wypełniania stosu dokumentów i druków, czy też załatwiania różnego rodzaju mniej 
lub bardziej skomplikowanych kwestii formalno-prawnych. Proces ten powinien zostać 
zainicjowany od ustalenia koncepcji tego, co chcemy konkretnie robić, w jakiej formie 
i w jakim wymiarze oraz dla kogo. Założenie uniwersytetu trzeciego wieku jest o tyle 
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prostsze, iż z jego istoty wynika odpowiedź na jedno z wyżej postawionych pytań - UTW 
zakładamy po to, by działać na rzecz osób starszych, ale czy tylko? Formuła UTW może być 
szersza, jego oferta może wykraczać poza działalność wyłącznie na rzecz seniorów. Warto 
już na tym etapie ustalić cele, które organizacja zamierza osiągnąć oraz grupy docelowe, 
do których będzie kierować swoją ofertę. W Polsce można wskazać wiele przykładów 
UTW, których działalność jest bardzo szeroka i obejmuje poza działalnością na rzecz 
osób starszych np.: działania związane ze współpracą międzypokoleniową, działanie na 
rzecz dzieci i młodzieży, wsparcie dla innych organizacji pozarządowych, poradnictwo 
prawne, itp. Warto już teraz zastanowić się, gdzie będzie znajdować się siedziba naszej 
organizacji oraz gdzie będą odbywać się organizowane przez nas zajęcia. Oczywiście 
na tym etapie nie da się przewidzieć wszystkiego, jednak im więcej ustaleń poczynimy 
teraz, tym łatwiej będzie nam działać w przyszłości. To czas na spotkanie z burmistrzem, 
wójtem, prezydentem czy starostą w sprawie naszego przyszłego biura i ewentualnego 
wsparcia podejmowanej inicjatywy ze strony organów samorządu terytorialnego. Planując 
działalność stowarzyszenia, ustalmy plan jego dalszego rozwoju oraz wyznaczmy 
krótko oraz długoterminowe cele, które zamierzamy osiągnąć. Pomocna w tym zakresie 
może być m.in.: publikacja Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce6, 
opracowana przez zespół ekspertów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. 
Stanowi ona uporządkowany zbiór zasad prowadzenia działalności przez uniwersytet 
trzeciego wieku w trzech głównych obszarach obejmujących: aspekty formalno-prawne, 
merytoryczno-organizacyjne oraz dotyczące współpracy z innymi podmiotami. Ich 
praktyczne wdrażanie i stosowanie powinno w sposób istotny przyczynić się do stałego 
podnoszenia jakości usług świadczonych przez stowarzyszenie UTW swoim członkom. 
Dzięki takiemu podejściu, konsekwencji w działaniu, zgromadzeniu wokół siebie 
przyjaznych nam osób i instytucji, sukces organizacji jest wysoce prawdopodobny.

1.2. Ludzie w UTW

Zgodnie z art. 9 Ustawy prawo o stowarzyszeniach, aby utworzyć tego typu organizację, 
wymaganych jest co najmniej piętnaście osób. 

WAŻNE!
Liczba członków stowarzyszenia, przez cały okres jego funkcjonowania, nie może 
zmniejszyć się poniżej ustawowego wymogu PIĘTNASTU OSÓB. Praktyka 
działania organizacji pokazuje, iż bardzo często poszczególni członkowie  
z różnych przyczyn rezygnują z dalszego członkostwa w organizacji, dlatego 
warto, by grupa członków liczyła więcej, niż ustawowe minimum.

Uprawnienie do założenia stowarzyszenia przysługuje co do zasady każdemu dorosłemu 
obywatelowi polskiemu, mającemu pełną zdolność do czynności prawnych i nie 
pozbawionemu praw publicznych. 

6 Borczyk W., Nalepa W., Knapik B., Knapik W., Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, Nowy Sącz, 2012.
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WAŻNE!
Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych to osoba, która ma 
ukończone 18 lat oraz nie jest ubezwłasnowolniona. Z kolei osoba posiadająca pełnię 
praw publicznych to taka, wobec której sąd nie orzekł środka karnego pozbawienia 
praw publicznych w przypadkach określonych przepisami szczególnymi. 

Członkami stowarzyszenia UTW najczęściej są osoby dorosłe - osoby starsze. Nie 
ma jednak przeszkód prawnych, by do takiego podmiotu należały osoby młode, a nawet 
bardzo młode. Przepisy Ustawy prawo o stowarzyszeniach wskazują, iż małoletni  
w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą 
należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że 
w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych.

WAŻNE!
Czynne prawo wyborcze to prawo głosowania na walnym zebraniu. Natomiast bierne 
prawo wyborcze to prawo kandydowania do zarządu, organu kontroli wewnętrznej 
czy innego organu przewidzianego w statucie danego stowarzyszenia. 

Członkami stowarzyszenia mogą być również małoletni poniżej 16 roku życia, pod 
warunkiem uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych (np.: rodziców). Tacy członkowie 
nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz korzystania 
z czynnego i biernego prawa wyborczego. Szczegółowe zasady ich członkostwa powinien 
regulować statut. 
Nie ma przeszkód prawnych, by członkiem stowarzyszenia był cudzoziemiec. Jeśli 
posiada on miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odnoszą się 
do niego te same zasady, które dotyczą obywateli polskich. Natomiast w przypadku, gdy 
cudzoziemiec nie posiada na terytorium Polski swojego miejsca zamieszkania, może 
wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.

WAŻNE!
Zakładając stowarzyszenie UTW, warto zaangażować w proces jego powstawania,  
a następnie funkcjonowania również ludzi młodych. Połączenie doświadczenia   
i mądrości życiowej osób starszych z entuzjazmem i umiejętnościami, np. teleinfor-
matycznymi osób młodszych, będzie w korzystny sposób wpływać na dynamiczny 
rozwój organizacji.

Wreszcie warto na końcu zaznaczyć, iż członkiem stowarzyszenia może być również 
osoba prawna (np.: inne stowarzyszenie, fundacja, spółka akcyjna, itp.). Podmiot taki 
może być jednak wyłącznie członkiem wspierającym. Prawo o stowarzyszeniach nie 
określa jednak szczegółowo, na czym polega „bycie członkiem wspierającym” - kwestia 
ta powinna zostać uregulowana w statucie.
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1.3. Nazwa stowarzyszenia UTW

Bardzo istotnym elementem procedury tworzenia stowarzyszenia jest dokonanie wyboru 
jego nazwy. Dlaczego jest to tak istotne? Otóż nazwa naszej organizacji nie tylko ją 
identyfikuje i odróżnia od innych, podobnych podmiotów, lecz także wyróżnia -  pozwala 
budować markę organizacji i ułatwia kontakty z partnerami. 
Ustawa prawo o stowarzyszeniach w sposób bardzo ogólny wskazuje, że nazwa 
stowarzyszenia powinna go odróżniać od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji. 
W przypadku uniwersytetów trzeciego wieku w praktyce przyjęło się, iż organizacje 
tego typu w swoich nazwach posiadają zwrot „uniwersytet trzeciego wieku”  
z jednoczesnym wyróżnikiem określającym, np. miejsce, gdzie znajduje się siedziba 
organizacji. Przeglądając Krajowy Rejestr Sądowy 7, napotkać można „nazwy klasyczne”,  
np.: Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zakopanem, Stowarzyszenie 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Gliwicach, ale również nazwy niestandardowe, np.: Akademia Pełni Życia im. Joanny 
Boehnert, Stowarzyszenie Powiatowy Uniwersytet Otwarty w Wołominie. 
Próbując wykreować nazwę stowarzyszenia, wskazane jest uwzględnienie kilku 
praktycznych uwag:
 a) nazwa niekoniecznie musi zawierać zwrot „stowarzyszenie”, można go zastąpić 

innymi, np.: towarzystwo, koło, klub, zrzeszenie, bądź można z niego całkowicie 
zrezygnować;

 b) nazwa nie może zawierać określników zarezerwowanych przez obowiązujące przepisy 
dla innych podmiotów, np.: spółka z ograniczaną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, 
fundacja, spółdzielnia socjalna, bank itp.

WARTO WIEDZIEĆ!
Pomocnym narzędziem w weryfikacji naszej nazwy może okazać się Internet, gdzie  
w łatwy i szybki sposób jesteśmy w stanie sprawdzić, z dużą dozą pewności, czy daną 
nazwą nie posługuje się już inny, zarejestrowany podmiot.

Zastrzec należy, że ostateczną decyzję w przedmiocie nadania stowarzyszeniu określonej 
nazwy podejmą założyciele na zebraniu założycielskim, dlatego na to zebranie warto 
przygotować kilka wariantów nazwy.

1.4. Projekt statutu stowarzyszenia UTW

Wszystkie organizacje pozarządowe mają obowiązek stosowania się do szeregu różnych 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustawy, rozporządzenia). Niemniej jednak 
niezwykle ważnym z punktu widzenia bieżącej działalności tego typu podmiotów jest 
ich statut, który jest najważniejszym aktem wewnętrznym, regulującym działalność 
stowarzyszenia. Oczywiście statut nie może zawierać postanowień sprzecznych z 
przepisami prawa powszechnego - biorąc jednak pod uwagę fakt, iż ustawodawca 

7  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
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daje stowarzyszeniom dużą swobodę w zakresie kształtowania swojej struktury 
organizacyjnej, celów itp., statut staje się dokumentem o pierwszorzędnym znaczeniu, 
swoistą „konstytucją” danej organizacji. Stosownie do postanowień art. 10 Ustawy prawo  
o stowarzyszeniach statut stowarzyszenia powinien określać w szczególności:
 a) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji  

i instytucji,
 b) teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 c) cele i sposoby ich realizacji,
 d) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa  

i obowiązki członków,
 e) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich 

kompetencje,
 f) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, 

a także warunki ważności jego uchwał,
 g) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 h) zasady dokonywania zmian statutu,
 i) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
Przygotowanie na zebranie założycielskie projektu statutu jest jednym z kluczowych 
zadań inicjatorów tego przedsięwzięcia - od jakości tego dokumentu uwarunkowane jest 
sprawne działanie stowarzyszenia. Przemyślany, mądrze napisany statut może ułatwić 
funkcjonowanie podmiotu - statuty niedopracowane, pisane „na kolanie” potrafią 
często skutecznie sparaliżować działalność nawet najlepszej organizacji. Dlatego 
warto szczególnie dużo uwagi poświęcić na przygotowanie przedmiotowego dokumentu. 
Z praktycznego punktu widzenia nie jest możliwe przygotowanie dobrego statutu na 
samym zebraniu założycielskim. Zebranie to czas, gdy treść statutu możemy ewentualnie 
zmodyfikować w oparciu o głosy pozostałych założycieli, np.: uzupełnić cele, rozszerzyć 
bądź uszczuplić kompetencje poszczególnych władz czy też określić liczebność organów. 
Istnieją różne sposoby opracowywania statutu, np.: „pożyczamy” statut od innej 
organizacji, adaptując go do naszych potrzeb, udajemy się do lokalnego centrum wsparcia 
organizacji pozarządowych, czy też korzystamy z pomocy profesjonalnych kancelarii 
prawnych. Jednak najczęściej posługujemy się różnego rodzaju wzorami dostępnymi  
w Internecie, czego konsekwencje często są następujące:
 a) zaadaptowany wzór zawiera błędy, w związku z czym pojawiają się kłopoty  

w postępowaniu rejestrowym;
 b) jeśli nawet nasz statut zostanie zaakceptowany przez sąd, to z czasem najczęściej 

okazuje się, że dokument ten nie jest dostosowany do specyfiki naszej organizacji, 
jest niepraktyczny i utrudnia nam funkcjonowanie. 
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PAMIĘTAJMY!
Jeżeli korzystamy ze wzorów znalezionych w Internecie lub statutów innych organizacji, 
szczegółowo przeanalizujmy wszystkie postanowienia takiego dokumentu, starajmy 
się je zrozumieć, uruchommy naszą wyobraźnię i spróbujmy zaproponowane tam 
zapisy zaadaptować zgodnie z naszym pomysłem na stowarzyszanie. Jeśli mamy  
z tym problem, skorzystajmy z pomocy oferowanej przez coraz powszechniejsze centra 
wsparcia organizacji pozarządowych, zasięgnijmy porady u znajomego prawnika bądź 
szefa zaprzyjaźnionego stowarzyszenia - zawsze też można zwrócić się o bezpłatną 
pomoc do punktu konsultacyjno-doradczego, prowadzonego przez Ogólnopolską 
Federację Stowarzyszeń UTW. 

1.4.1. Teren działania i siedziba stowarzyszenia UTW

Teren działania określa nam obszar geograficzny, w obrębie którego stowarzyszenie 
może prowadzić swoją statutową działalność. Najbardziej praktycznym zapisem  
w statucie jest określenie, iż działalność stowarzyszenia prowadzona jest na terenie całego 
kraju, a w zakresie niezbędnym również poza jego granicami. Nie ma przeszkód, by 
działalność została ograniczona do terenu miasta, gminy czy województwa, jednak taki 
zapis może utrudnić nam w przyszłości działalność, np. uniemożliwi realizację projektu 
ogólnopolskiego czy też międzynarodowego.
Zgodnie z przepisami siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę 
jej organ zarządzający, chyba, że statut lub przepisy ustawowe stanowią inaczej 8.  
Z praktycznego punktu widzenia w statucie nie powinniśmy wpisywać jako siedziby 
konkretnego adresu, ale tylko nazwę miejscowości. Jeżeli wpiszemy do statutu jako 
siedzibę organizacji konkrety adres, to w przypadku jego zmiany, czego przecież nie 
można wykluczyć, konieczna będzie zmiana statutu, co zwykle nie jest łatwe. Natomiast 
w razie wpisania do statutu jako siedziby tylko nazwy miejscowości, gdy zmieniamy 
adres (np. zmienił się prezes i adres siedziby stowarzyszenia przeniesiony zostaje do 
jego domu), nie ma potrzeby zmiany statutu - zawiadamiamy sąd rejestrowy wyłącznie  
o zmianie adresu.

PRZYKŁADOWY REKOMENDOWANY ZAPIS W STATUCIE
Siedzibą stowarzyszenia jest Stary Sącz
A NIE! 
Siedzibą stowarzyszenia jest Stary Sącz 1410, 33-334 Stary Sącz.

1.4.2. Cele stowarzyszenia UTW i sposoby ich realizacji

Cele stowarzyszenia to w istocie informacja o tym, po co stowarzyszenie zostało 
utworzone, jakie działania może podejmować, komu i w jaki sposób pomagać. Celem 
stowarzyszenia może być prawie wszystko, oczywiście pod warunkiem, że jest to zgodne 
8 art. 41 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
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z powszechnie obowiązującym prawem. 
Sposób zapisania celów stowarzyszenia w sposób zasadniczy wpływa na jego późniejsze 
funkcjonowanie, np. na możliwość otrzymywania dotacji. Jeśli cele nie obejmują 
takiego zakresu/obszaru, którego dotyczy konkurs dotacyjny, to najpewniej z przyczyn 
formalnych nasza oferta zostanie odrzucona i organizacja środków finansowych nie 
uzyska. Specyfika uniwersytetów trzeciego wieku determinuje cele ich działania, które 
w pierwszej kolejności zmierzają do wieloaspektowego wsparcia dla osób starszych. 
Pomimo wspomnianej specyfiki UTW, cele powinny być jednak określane szeroko tak, 
by dynamicznie można było się dostosowywać, np. do różnego rodzaju form finasowania 
najrozmaitszych pomysłów z korzyścią dla seniorów. Oznacza to, iż oprócz działalności na 
rzecz osób starszych powinniśmy do statutu wpisać również inne cele, np. działalność na 
rzecz ekologii, kultury, sportu i rekreacji, a nawet działalność na rzecz dzieci i młodzieży. 
W ramach realizacji każdego z tych celów można podejmować różnorodne działania, które 
w konsekwencji mogą przynieść korzyści dla naszej głównej grupy docelowej, jaką są 
właśnie osoby starsze. Nie ulega wątpliwości, że określając cele szeroko, należy zachować 
w tym umiar i rozsądek, nie ma bowiem sensu wymienianie w statucie wszystkiego, co 
przyjdzie nam do głowy. W sformułowaniu celów może być pomocne ich zestawienie 
przedstawione w art. 4 ust. 1 ustawy OPP.

PRZYKŁADOWE CELE STOWARZYSZENIA UTW
Celem stowarzyszenia jest:
 a) edukacja w różnych dziedzinach nauki, a w szczególności w zakresie medycyny  

i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, 
ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszech-
świecie;

 b) aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju 
formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia spo-
łecznego;

 c) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, 
psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 
członków stowarzyszenia.

Cele organizacji często mylone są ze sposobami ich realizacji. Sposoby realizacji 
celów to z kolei informacja, w jaki konkretny sposób cele określone w statucie będą 
urzeczywistniane. Celem organizacji będzie działalność edukacyjna na rzecz osób 
starszych, natomiast sposobem realizacji będzie organizacja wykładów, seminariów, 
lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów.

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI CELÓW  UTW
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 a) organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konfe-

rencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, wyjazdów edukacyjnych 
i innych zajęć;
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 b) prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek 
turystycznych i krajoznawczych;

 c) prowadzenie działalności wydawniczej.

Zarówno cele, jak i sposoby ich realizacji powinny być określone w statucie w sposób 
enumeratywny, nie powinniśmy przy ich wyliczaniu używać takich sformułowań jak: 
w szczególności, na przykład czy między innymi. Użycie wyżej wskazanych zwrotów 
najczęściej doprowadza do sytuacji, w której sąd rejestrowy kwestionuje prawidłowość 
przyjętego w opisanym kształcie statutu - taka konstrukcja powodowałby bowiem, że 
stowarzyszenie mogłoby działać właściwie w każdym celu niezależnie od tego, czy 
w statucie jest on wymieniony czy nie, a na to nie pozwalają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.

1.4.3. Sposoby nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz 
prawa i obowiązki członków stowarzyszenia UTW

W statucie stowarzyszenia musimy zdecydować o rodzajach członkostwa w tworzonej 
organizacji, zasadach jego nabywania i utraty oraz prawach i obowiązkach członków.
a) rodzaje członkostwa - prawa i obowiązki członków stowarzyszenia UTW
W praktyce działania stowarzyszeń najczęściej występują trzy kategorie członków: 
zwyczajni, wspierający i honorowi.
Członkowie zwyczajni to osoby, które zakładały stowarzyszenie bądź też w okresie 
późniejszym do niego przystąpiły. Mogą nimi być wyłącznie osoby fizyczne. Zakres ich 
praw i obowiązków powinien być szczegółowo uregulowany w statucie. Warto w statucie 
szczególną uwagę poświęcić temu zagadnieniu, gdyż w przyszłości rozsądne i dopasowane 
do naszej organizacji regulacje mogą nam oszczędzić niepotrzebnych kłopotów.

PRZYKŁADOWY ZAPIS PRAW I OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW 
ZWYCZAJNYCH

Członkowie zwyczajni mają PRAWO:
 a) uczestniczyć w walnych zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym;
 b) zgłaszać wnioski i postulaty do władz stowarzyszenia, a także oceniać ich 

działalność;
 c) zgłaszać projekty uchwał;
 d) uzyskiwać informacje od władz stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich 

działalności;
 e) odwoływać się od uchwał władz stowarzyszenia w sprawach członkowskich;
 f) brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenie.
Do OBOWIĄZKÓW członków zwyczajnych należy:
 a) aktywne uczestnictwo w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów  

i zadań; 
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 b) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz 
stowarzyszenia;

 c) troska o rozwój stowarzyszenia i działanie na jego rzecz;
 d) uczestniczenie w walnych zebraniach;
 e) regularne opłacanie składek członkowskich;
 f) dbanie o mienie i dobre imię stowarzyszenia.

Członkami wspierającymi mogą być z kolei podmioty, które są w stanie zaoferować 
organizacji pomoc, np.: o charakterze merytorycznym, logistycznym czy finansowym. 
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź osoba prawna (np. inne 
stowarzyszenie, fundacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Z praktyki wynika 
ponadto, iż tego typu członkiem może być również jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej (np. spółka jawna). 
Prawa i obowiązki członków wspierających są zazwyczaj istotnie ograniczone w stosunku 
do praw i obowiązków członków zwyczajnych - mogą one obejmować m.in. prawo 
uczestniczenia w walnym zebraniu, ale bez prawa głosu bądź tylko z głosem doradczym, 
obowiązek terminowego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz 
organizacji. 

PRZYKŁADOWY ZAPIS PRAW I OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW 
WSPIERAJĄCYCH

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna 
oraz  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 
uchwały zarządu podjętej nie później, niż w ciągu trzech tygodni od daty złożenia 
deklaracji. 

3. Członek wspierający ma prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć  
w działalności stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom 
stowarzyszenia wnioski i postulaty, dotyczące podejmowanych przez nie działań. 
Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się 
z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz 
stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe zastrzeżone jest dla osób, które wniosły wybitny wkład  
w powstanie czy też rozwój naszej organizacji. 
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PRZYKŁADOWY ZAPIS PRAW I OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW 
HONOROWYCH

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa, 
która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia lub szczególnie 
zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane stowarzyszenie. 

2. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie na wniosek zarządu. Członkowie 
honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego  
i biernego prawa wyborczego oraz zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

W stowarzyszeniach prowadzących działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku 
wyróżnić można często czwarty rodzaj quasi członkostwa - słuchaczy UTW. Takie 
osoby najczęściej mają prawo, na warunkach określonych regulacjami wewnętrznymi, 
uczestniczenia w merytorycznej ofercie organizacji (w wykładach, warsztatach, itp.) - nie 
posiadają natomiast biernego i czynnego prawa wyborczego. Prawa i obowiązki takich 
osób kształtują się bardzo różnie w zależności od danego UTW.  
b) zasady nabywania i utraty członkostwa w stowarzyszeniu UTW
W statucie powinny znaleźć się klarownie opisane zasady nabywania i utraty członkostwa 
w naszej organizacji. 
Procedura nabycia członkostwa nie powinna być skomplikowana. Należy jednak 
zadbać o to, by zasady statutowe w sposób precyzyjny regulowały przedmiotową kwestię. 
Podstawową sprawą jest ustalenie, który organ będzie uprawniony do podjęcia decyzji  
w przedmiocie przyjęcia nowego członka. Z praktycznego punktu widzenia tę kompetencję 
warto powierzyć zarządowi - takie rozwiązanie umożliwia sprawne, bieżące podejmowanie 
decyzji w przedmiotowym zakresie. Oczywiście nie jest wykluczone przekazanie 
omawianego uprawnienia walnemu zebraniu, co jednak w istotny sposób komplikuje 
całą procedurę (w zależności od zapisów statutowych walne zebrania odbywają się raz  
w roku lub rzadziej, procedura zwołania zebrania jest czasochłonna i nie zawsze łatwa do 
przeprowadzenia). Czasem w stowarzyszeniach wprowadza się wymóg rekomendowania 
nowych kandydatów przez członka bądź nawet kilku członków danej organizacji. Ma to 
uchronić dany podmiot przed nieograniczonym napływem przypadkowych osób. 
Chcąc przystąpić do stowarzyszenia, osoba zainteresowana powinna zazwyczaj złożyć 
na ręce właściwego organu stosowną deklarację. Przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa nie regulują formy i treści takiego dokumentu - jest to uzależnione od organu 
odpowiedzialnego za przyjmowanie nowych członków (wzór nr 10). W statucie można 
również przewidzieć procedurę odwoławczą przeznaczoną dla osób, którym odmówiono 
przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia UTW.  
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PRZYKŁADOWY ZAPIS DOTYCZĄCY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ
W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 
jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce zarządu odwołanie do walnego 
zebrania. Walne zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko 
walnego zebrania jest ostateczne.

Formułując zasady nabywania członkostwa, koniecznie pamiętajmy o odpowiednim 
uregulowaniu zasad utraty członkostwa.  W szczególności należy określić okoliczności 
uzasadniające pozbawienie statusu członka stowarzyszenia, a także tryb i organ 
uprawniony do podjęcia decyzji w w/w zakresie. Również w tym przypadku może zostać 
przewidziane postępowanie odwoławcze. 

PRZYKŁADOWY ZAPIS REGULUJĄCY PRZYCZYNY USTANIA 
CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU 

1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:  
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

zarządowi,
2) śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości 

prawnej (w przypadku osób prawnych),
3) wykluczenia przez zarząd w przypadku:
 a) działania na szkodę stowarzyszenia,
 b) rażącego naruszenia postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia, 
 c) nieangażowania się w bieżącą działalność stowarzyszenia, w tym w szczególności 

nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach władz stowarzyszenia,
 d) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 

przekraczający 6 miesięcy. 
2. Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze stowarzyszenia następuje  
w drodze uchwały zarządu.
3. Od uchwał zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa lub wykluczeniu przysługuje 
członkom odwołanie do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym walnym zebraniu. 
Uchwała walnego zebrania jest ostateczna.

Ustalając zasady utraty członkostwa powinniśmy mieć na względzie minimalną ilość osób 
konieczną do założenia stowarzyszenia UTW,  która powinna być utrzymana przez cały 
czas trwania tego podmiotu. W związku z powyższym należy ostrożnie podchodzić do 
zasad automatycznego wykreślania członków, np. z powodu nieobecności na walnym 
zebraniu czy nieopłacenia składki członkowskiej. Zbyt rygorystyczne zapisy w tym 
zakresie mogą doprowadzić, z mocy zapisów statutowych, do obniżenia liczby członków 
poniżej ustawowego minimum, co może spowodować nawet konieczność wdrożenia 
procedury rozwiązania stowarzyszenia 9. 
9 zob. art. 31 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
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1.4.4. Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu 
oraz kompetencje

Każde stowarzyszanie UTW, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada 
osobowość prawną. Zgodnie przepisami kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez 
swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. W związku 
z powyższym w każdym stowarzyszeniu powinny działać co najmniej trzy organy: 
walne zebranie, zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Nie ma przeszkód, by w statucie 
przewidzieć inne, dodatkowe organy, np. sąd koleżeński, radę programową czy jeszcze 
jeden organ kontrolny.
a) walne zebranie członków w stowarzyszeniu UTW
Walne zebranie to najważniejszy organ w stowarzyszeniu, składający się z ogółu członków. 
Każdy członek zwyczajny staje się niejako z „urzędu” uczestnikiem tego organu.  
Z uwagi na fakt, iż stowarzyszenia UTW są często bardzo liczne, zadania walnego zebrania  
w szeregu przypadków przejmuje zebranie delegatów - w takim przypadku w statucie 
powinny być określone zasady wyboru delegatów oraz czas trwania ich kadencji. 
Walne zebranie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne. Walne zebranie zwyczajne 
zwoływane jest w okresach przewidzianych w statucie (np. co roku), natomiast walne 
zebranie nadzwyczajne zwoływane jest w ważnych, nagłych, nieprzewidzianych 
sytuacjach (np. w wyniku rezygnacji członka zarządu w trakcie kadencji konieczne jest 
dokooptowanie w jego miejsce innej osoby). Ponadto wyróżnić należy walne zebranie 
sprawozdawcze - czyli takie, na którym pozostałe organy stowarzyszenia przedkładają 
sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdawczo-wyborcze – takie, na którym 
oprócz sprawozdań z działalności organów odbywają się także wybory na kolejną 
kadencję władz. 
W statucie powinna być szczegółowo opisana procedura zwoływania walnego zebrania. 
Warto przemyśleć sposób, w jaki chcemy zapraszać pozostałych członków na posiedzenia 
tego organu i zaproponować taki zapis, który ułatwi nam działanie, a jednocześnie 
umożliwi szybkie i skuteczne dotarcie z informacją. 

PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZWOŁYWANIA WALNEGO ZEBRANIA
O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego walnego zebrania 
zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej, faksu lub 
w inny skuteczny sposób (np. poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy 
ogłoszeń) na 14 dni przed planowanym terminem obrad.

Walne zebranie podejmuje swoje decyzje w drodze uchwał. Statut powinien określać, 
jakie warunki muszą zostać spełnione, by było ono władne do ich podejmowania. 
Spotykane w tym zakresie regulacje są zróżnicowane - w jednych przypadkach są bardziej 
restrykcyjne w innych mniej. Z punktu widzenia praktycznego działania organizacji warto 
polecić tu wprowadzenie zasady, stosownie do której uchwały podejmowane są przy 
obecności co najmniej połowy ogółu członków zwyczajnych, zwykłą większością 
głosów. W przypadku niektórych uchwał (np. zmiana statutu, rozwiązanie stowarzyszenia, 
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wybór władz) można w statucie przewidzieć surowsze wymogi ich podjęcia. W takiej 
sytuacji musimy zadbać o racjonalność przedmiotowych zapisów, aby nie doprowadzić 
do sytuacji, w której podjęcie koniecznej uchwały będzie bardzo utrudnione, a nawet 
niemożliwe.

WAŻNE!
Unikajmy w statutach zapisów, w których warunkiem podjęcia uchwały jest obecność 
na walnym zebraniu wszystkich lub prawie wszystkich członków (np. 2/3) oraz 
wysokich progów do ich przegłosowania (np. większość 2/3 czy 3/4 obecnych na 
walnym zebraniu).

Doświadczenie pokazuje, iż mimo prawidłowego powiadomienia o terminie walnego 
zebrania, nader często nie dochodzi ono do skutku z powodu braku wymaganego kworum. 
Dlatego warto w zapisach statutowych przewidzieć możliwość zwołania walnego 
zebrania w tzw. drugim terminie, co pozwoli na jego przeprowadzenie bez względu na 
liczbę obecnych.

PRZYKŁADOWY ZAPIS DOTYCZĄCY TZW. DRUGIEGO TERMINU
Uchwały walnego zebrania w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 
członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin 
posiedzenia walnego zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po 
zakończeniu walnego zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został 
zaplanowany w zawiadomieniu o walnym zebraniu.

Prawo o stowarzyszeniach wskazuje tzw. domniemanie kompetencji na rzecz walnego 
zebrania - oznacza to, że jeśli na etapie konstruowania statutu nie opisaliśmy stosunkowo 
szczegółowo uprawnień zarządu i komisji rewizyjnej, to decyzje w sprawach nie 
przypisanych tym organom będzie mogło podejmować wyłącznie walne zebranie. 

PRZYKŁADOWY ZAKRES KOMPETENCJI WALNEGO ZEBRANIA 
Do kompetencji walnego zebrania należy:
 1) określanie głównych kierunków i programów działania stowarzyszenia, 
 2) uchwalanie statutu i jego zmian, 
 3) podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku,
 4) wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz stowarzyszenia lub ich człon-

ków,
 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz stowarzyszenia,
 6) uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
 7) podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka 

honorowego, 
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 8) uchwalenie regulaminu funkcjonowania walnego zebrania,
 9) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

władz.

Praktyka funkcjonowania organizacji pozarządowych pokazuje, że dla sprawnego 
zarządzania tego typu podmiotami korzystne jest ograniczenie kompetencji walnego 
zebrania do podejmowania decyzji w najważniejszych dla stowarzyszenia sprawach. 
Dla skutecznego i efektywnego zarządzania organizacją celowe jest delegowanie 
stosunkowo szerokich uprawnień do zarządu. 
b) zarząd w stowarzyszeniu UTW
Zarząd to organ wykonawczy, który kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia 
UTW zgodnie z uchwałami walnego zebrania i  reprezentuje go na zewnątrz, ponosząc 
jednocześnie odpowiedzialność za swoją pracę przed walnym zebraniem. 
Przepisy nie określają liczby członków takiego organu, jednak z praktyki wynika, 
iż zarząd - jako organ kolegialny - powinien być co najmniej dwuosobowy. W opinii 
autorów najbardziej pragmatycznym rozwiązaniem w tym zakresie jest od 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 prezesa, zazwyczaj wybierani są inni funkcyjni członkowie (np. wiceprezes, 
skarbnik, sekretarz). O powierzeniu poszczególnych funkcji może decydować -  
w zależności od zapisów statutowych - bądź walne zebranie bądź wewnętrznie sam zarząd.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał - warunki ich podjęcia powinien regulować 
statut. Warto polecić wprowadzenie do statutu zapisu, umożliwiającego zarządowi 
samodzielne uzupełnienie swojego składu w określonych przypadkach, np. gdy jeden  
z członków zarządu zrezygnuje - nie jest wówczas konieczne przeprowadzenie walnego 
zebrania, celem uzupełnienia wakatu. 

PRZYKŁADOWY 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 roku. 
W przeciwnym razie zarząd zwołuje walne zebranie w celu odbycia wyborów 
uzupełniających.

W związku z faktem, iż to zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy stowarzyszenia, 
jego kompetencje powinny być na tyle szerokie, by mógł to robić efektywnie  
i skutecznie. Bezwzględnie należy pamiętać, że jeśli uprawnienia do dokonania 
określonej czynności nie da się wywieść z zakresu kompetencji zarządu, to konieczne 
będzie zwołanie walnego zebrania, co zwykle nie jest ani łatwe ani szybkie.
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PRZYKŁADOWE KOMPETENCJE ZARZĄDU
 Do kompetencji zarządu należy: 
 1) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 2) realizowanie uchwał walnego zebrania oraz określanie szczegółowych kierunków 

działania stowarzyszenia,
 3) kierowanie całokształtem bieżącej działalności stowarzyszenia,
 4) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
 5) przygotowanie budżetu, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 6) sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego  

z działalności stowarzyszenia,
 7) zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów,
 8) uchwalanie regulaminów wynikających z przepisów prawa pracy oraz innych 

regulaminów związanych z zatrudnianiem w ramach stosunku pracy bądź 
stosunków cywilnoprawnych,

 9) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego  
i ruchomego,

 10) podejmowanie decyzji w kwestii rejestracji działalności gospodarczej,
 11) prowadzenie działalności gospodarczej,
 12) podejmowanie decyzji w zakresie rejestracji działalności pożytku publicznego,
 13) ustalanie zasad regulowania składek członkowskich,
 14) przyjmowanie i wykluczanie członków stowarzyszenia,
 15) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do innych orga-

nizacji,
 16) przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,
 17) wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
 18) zwoływanie walnego zebrania,
 19) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków stowarzyszenia.

Jedną z kluczowych kompetencji zarządu stowarzyszenia jest jego reprezentowanie 
oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych. Reprezentacja jest to szerokie pojęcie, 
oznaczające prawo występowania w imieniu organizacji wobec innych podmiotów. 
Obejmuje ono m.in. uprawnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych. Ustawa prawo 
o stowarzyszeniach wymaga, by w statucie precyzyjnie opisać w/w zagadnienie. 

PRZYKŁADOWY ZAPIS DOTYCZĄCY ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ 
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych 
stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu 
stowarzyszenia uprawniony jest  prezes jednoosobowo albo wiceprezes i inny 
członek  zarządu działający  łącznie.
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 c) organ kontroli wewnętrznej
Obok walnego zebrania i zarządu trzecim, obligatoryjnym organem każdego stowarzyszenia 
jest organ kontroli wewnętrznej, funkcjonujący najczęściej pod nazwą komisja 
rewizyjna. Jej głównym zadaniem jest kontrola całokształtu działalności organizacji. 
Błędnym jest zawężanie kompetencji komisji jedynie do spraw o charakterze finansowym.
Przepisy nie określają liczby członków takiego organu - w praktyce najczęściej występuje 
komisja trzyosobowa. Podobnie, jak w przypadku zarządu, komisję rewizyjną wybiera 
walne zebranie. Również tu warto wprowadzić do statutu klauzulę, umożliwiającą komisji 
samodzielne uzupełnienie swojego składu w określonych przypadkach. 

PRZYKŁADOWE KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
 1) kontrola całokształtu działalności stowarzyszenia,
 2) wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości 

w trakcie kontroli,
 3) opiniowanie pracy zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego  

i finansowego,
 4) kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
 5) wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie 

jego bezczynności,
 6) zwoływanie zwyczajnego walnego zebrania w przypadku niewywiązywania się 

przez zarząd z tego obowiązku,
 7) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania,
 8) przedstawienie walnemu zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych 

dotyczących działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia.

1.4.5. Środki finansowe w stowarzyszeniu UTW

W projekcie statutu naszego stowarzyszenia powinniśmy określić źródła powstawania 
majątku organizacji, w tym w szczególności prawdopodobne sposoby uzyskiwania 
środków finansowych.

PRZYKŁADOWY ZAPIS DOTYCZĄCY MAJĄTKU STOWARZYSZENIA 
 1. Majątek stowarzyszenia powstaje z: 
  a) składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących 

z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,
  b) dotacji, subwencji, udziałów, kontraktów, środków z funduszy publicznych, 

grantów, zlecenia usług, 
  c) wpływów z działalności statutowej stowarzyszenia, dochodów z działalności 

gospodarczej; dochodów z majątku stowarzyszenia, w tym z dochodów  
z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochodów z nieruchomości i ruchomości 
będących własnością lub w użytkowaniu stowarzyszenia.
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 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych 
zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności 
gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą zarząd.

 3. Działalność gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenie może mieć wyłącznie 
charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

1.4.6. Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia UTW

Statut nie jest dokumentem niezmiennym - dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość 
sprawia, iż dla dalszego rozwoju naszej organizacji lub usprawniania jej działania 
konieczne staje się często dokonanie w statucie pewnych zmian i/lub uzupełnień. Na tę 
okoliczność statut powinien przewidywać stosowną procedurę. Nie warto w tym zakresie 
stosować nadmiernego rygoryzmu, tak aby wprowadzenie pożądanych zmian nie okazało 
się w przyszłości niemożliwe.  

PRZYKŁADOWY ZAPIS DOTYCZĄCY ZMIANY STATUTU
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia podejmuje walne zebranie 

większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych 
do głosowania.

2. W przypadku braku kworum, uchwałę w przedmiocie zmiany statutu można podjąć 
na walnym zebraniu w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków.

Tworząc stowarzyszenie, jego założyciele najczęściej nie przewidują możliwości 
rozwiązania powstającej organizacji. Tymczasem zgodnie z Ustawą prawo  
o stowarzyszeniach w statucie konieczne jest precyzyjne uregulowanie tego zagadnienia. 
Niestaranne i lakoniczne zapisy w tym zakresie mogą spowodować, że w przypadku, 
gdy jednak stowarzyszanie trzeba będzie rozwiązać, podjęcie skutecznych działań  
w przedmiotowej sferze będzie bardzo trudne.

PRZYKŁADOWY ZAPIS DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA STOWARZYSZNIA
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania stowarzyszenia podejmuje walne zebranie 

większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych 
do głosowania.

2. W przypadku braku kworum, uchwałę w przedmiocie zmiany statutu można podjąć 
na walnym zebraniu w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków. 

3. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę 
bądź osoby likwidatorów oraz cel, na który nastąpi przekazanie jego majątku.

Omówiona powyżej materia nie wyczerpuje złożonej i wielowątkowej problematyki 
konstruowania statutu nowo powstającego stowarzyszenia. Poruszone zagadnienia, 
w ocenie autorów, mają pierwszorzędne znaczenie z punktu widzenia profesjonalnego 
przygotowania tego najważniejszego, wewnętrznego aktu regulującego działalność 
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organizacji pozarządowej. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bardziej 
szczegółowych informacji i porad związanych z opracowaniem statutu stowarzyszenia 
UTW, zapraszamy do korzystania z oferty doradczej Punktu  Konsultacyjno – Doradczego, 
prowadzonego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW. 

1.5. Projekt pozostałej dokumentacji

Oprócz projektu statutu w sformalizowanej procedurze założenia stowarzyszenia UTW 
konieczne jest przygotowanie projektów wielu innych dokumentów. Dokumenty te 
zostaną poniżej wymienione wraz odnośnikami do wybranych, przykładowych wzorów 
- komentarz do nich zamieszczony zostanie w podrozdziale drugim. I tak na zebranie 
założycielskie powinniśmy przygotować projekty następujących dokumentów:
 a) lista założycieli (wzór 1);
 b) porządek obrad zebrania założycielskiego (wzór 2);
 c) uchwała w sprawie regulaminu zebrania założycielskiego (wzór 3);
 d) uchwała w sprawie założenia stowarzyszenia (wzór 4);
 e) uchwała w sprawie uchwalenia statutu stowarzyszenia (wzór 5);
 f) uchwała w sprawie wyboru komitetu założycielskiego (wzór 6);
 g) uchwała w sprawie wyboru zarządu (wzór 7);
 h) uchwała w sprawie wyboru komisji rewizyjnej (wzór 8);
 i) uchwała w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej (wzór 9);
 j) protokół z zebrania założycielskiego.
Przygotowanie projektów dokumentacji koniecznej do utworzenia stowarzyszenia ułatwi 
nam sprawne przeprowadzenie zebrania założycielskiego.

2. Krok drugi - zebranie założycielskie

Gdy mamy już grupę osób chcących zaangażować się w działalność społeczną, projekt 
statutu i pozostałej dokumentacji, pozostaje nam wybrać miejsce i termin zebrania 
założycielskiego oraz zaprosić na nie założycieli.
Zebranie założycielskie jest to obligatoryjny, stosunkowo sformalizowany element 
procedury założenia stowarzyszenia UTW. Pamiętajmy, by zaprosić na nie więcej, niż 
wymagane przepisami 15 osób – tak, by mieć pewien „zapas”, gdy ktoś się w ostatniej 
chwili rozmyśli czy rozchoruje.
Zebranie założycielskie powinno się odbywać według ustalonego z góry planu (porządku 
obrad – patrz wzór nr 2). 

2.1. Lista założycieli

Bardzo istotnym elementem zebrania jest sporządzenie listy założycieli. Lista założycieli 
to swoista lista obecności, obejmująca swą treścią następujące dane uczestników 
zebrania założycielskiego: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładne miejsce 
zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Z praktyki sądowej wynika, iż dla ułatwienia 
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identyfikacji poszczególnych osób na liście tej powinny znaleźć się również: seria i numer 
dowodu osobistego oraz numer PESEL. 

WAŻNE!
Listę założycieli należy wypełnić czytelnie i starannie. W przypadku wpisów 
nieczytelnych sąd wezwie komitet założycielski np. do dostarczenia poświadczonej 
urzędowo kserokopii dowodu osobistego tej osoby, której dane są nieczytelne. 

Z treści listy założycieli wynikać powinno również, że każdy ją podpisujący składa 
oświadczenie, o spełnianiu warunków określonych w art. 3 ust. 1 Ustawy prawo  
o stowarzyszeniach, tj. każdy z członków założycieli posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych. Przedmiotową listę podpisujemy 
na początku zebrania, tak by można było na jej podstawie stwierdzić, czy jest ono władne 
do podejmowania stosowanych uchwał.

2.2. Uchwały zebrania założycielskiego

Zebranie założycielskie powinno toczyć się według ustalonych reguł, które powinny 
zostać określone w jego regulaminie. Regulamin określa takie sprawy, jak: wybór 
przewodniczącego i sekretarza zebrania, komisji skrutacyjnej czy innych zespołów.  
Ponadto dokument ten powinien określać reguły podejmowania uchwał przez zebranie 
założycielskie. Zebranie prowadzi jego przewodniczący przy wsparciu sekretarza.  
Do przeliczania głosów powinna być wybrana komisja skrutacyjna, której liczebność 
zależy od zapisów regulaminu.
Głównym zadaniem zebrania założycielskiego jest podjęcie uchwały o założeniu 
stowarzyszenia. Kolejną uchwałą jest uchwała o przyjęciu statutu. Przed jej podjęciem 
przewodniczący bądź inna osoba przez niego wskazana powinna zreferować statut  
i wyjaśnić jego zapisy oraz dać możliwość zgłaszania ewentualnych uwag czy poprawek.  
Po przyjęciu statutu wybrany powinien zostać komitet założycielski. Komitet założycielski 
to quasi organ, którego głównym zadaniem jest skompletowanie dokumentacji związanej 
z zarejestrowaniem podmiotu i złożenie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia  
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na tym etapie zebranie założycielskie mogłoby zostać 
zakończone. Jednak takie rozwiązanie jest niepraktyczne, gdyż wymaga - po uzyskaniu 
postanowienia o wpisie do KRS - zwołania kolejnego zebrania (walnego zebrania 
członków), na którym podjęte zostaną decyzje w zakresie wyboru członków zarządu 
i komisji rewizyjnej oraz wysokości składki członkowskiej (o ile o wysokości składki 
decyduje w danym UTW walne zebranie). 

WARTO WIEDZIEĆ!
W praktyce niektórych sądów rejestrowych w razie wybrania zarządu, nie ma potrzeby 
wybierania komitetu założycielskiego. W takim przypadku w uchwale o wyborze 
zarządu warto zawrzeć szczególne upoważnienie dla zarządu do podjęcia wszelkich 
czynności, związanych z rejestracją stowarzyszenia w stosownym rejestrze. Takie
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podejście jest racjonalne i praktyczne, jednak nie przez każdy sąd akceptowane, 
dlatego niesie ryzyko otrzymania postanowienia o oddaleniu wniosku o wpis do 
KRS. W związku z powyższym zaleca się wybór komitetu założycielskiego - dla 
uproszczenia, zarówno do komitetu założycielskiego, jak i do zarządu można 
wybrać te same osoby.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, kolejną czynnością zebrania jest wybór 
władz stowarzyszenia: zarządu i komisji rewizyjnej. Przepisy nie wskazują, jak 
liczne powinny być to organy - ich liczebność zależy od zapisów statutowych. Również 
sposób podziału funkcji wewnątrz w/w organów zależy od sposobu jego unormowania  
w statucie. Podziału funkcji może dokonać zarówno walne zebranie, jak i sam zarząd czy 
komisja rewizyjna. Jeśli decyzję o podziale funkcji podejmuje samodzielnie dany organ, 
to pierwsze posiedzenia zarządu czy komisji rewizyjnej warto przeprowadzić w trakcie 
przerwy zarządzonej w zebraniu założycielskim.

WARTO WIEDZIEĆ!
Liczebność wybieralnych władz stowarzyszenia zależy wyłącznie od woli  
członków założycieli, wyrażonej w odpowiednich unormowaniach statutu. Istotą 
w/w organów jest ich kolegialność - czyli powinny liczyć co najmniej dwóch 
członków. Niemniej jednak nie ma przeszkód, by organy te były bardziej liczne 
- z praktycznego punktu widzenia optymalna liczba członków zarządu i komisji 
rewizyjnej to 3-5. Oczywiście liczebność organów zależy od okoliczności konkretnego 
przypadku i zdarzają się takie stowarzyszenia UTW, w których sprawdzają się  
liczniejsze organy. 
Podobnie przedstawia się kwestia podziału funkcji wewnątrz zarządu czy komisji 
rewizyjnej. Zwykle w zarządzie wyznacza się prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, 
sekretarza czy skarbnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w ramach zarządu ustalić 
inny podział funkcji, np.: dyrektor finansowy, menedżer ds. wizerunku czy dyrektor 
biura. W komisji rewizyjnej zwykle wyznacza się przewodniczącego, często również 
wiceprzewodniczącego i sekretarza.  

Ostatnim punktem, którym powinno zająć się zebranie założycielskie, jest podjęcie 
uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej. Stowarzyszanie jest podmiotem, 
w którym występują składki członkowskie - obowiązek ich ustalenia można wywieść  
z przepisów Ustawy prawo o stowarzyszeniach. W praktyce wysokość składek 
kształtuje się bardzo różnie (np.: 1 grosz, 1 zł, 5 zł, 10 zł). Składki mogą być uchwalone  
np.: w stosunku miesięcznym, kwartalnym, rocznym. Bardzo praktycznym sposobem 
pobierania składek - niezależnie od tego, czy są ustalone w stosunku miesięcznym czy 
kwartalnym - jest ich zbieranie za rok z góry. Dzięki temu od razu mamy do dyspozycji 
większe środki, a jednocześnie oszczędzamy dodatkowej pracy skarbnikowi i księgowemu.  
Z zebrania założycielskiego powinien zostać sporządzony protokół, stanowiący 
stosunkowo dokładne sprawozdanie z jego przebiegu. Wszystkie dokumenty  
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z zebrania założycielskiego (uchwały, statut, protokół) powinny zostać podpisane przez 
przewodniczącego i sekretarza zebrania. 

3. Krok trzeci  -  rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Uniwersytet trzeciego wieku, chcący działać w formie stowarzyszenia, musi zostać 
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z przepisem art. 22 Ustawy  
o KRS, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później, niż w terminie 7 dni 
od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej. Oznacza to, że komitet założycielski ma 7 dni na skompletowanie dokumentacji  
i przesłanie jej do właściwego, ze względu na siedzibę podmiotu, sądu rejestrowego.
W związku z faktem, iż niewielki odsetek uniwersytetów trzeciego wieku decyduje się 
na prowadzenie działalności gospodarczej, poniżej nie jest uwzględniona specyfika 
wynikająca z procedury wpisu stowarzyszenia do Rejestru Przedsiębiorców.
Wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje:  
a) druk KRS - W20 - Wniosek o rejestrację podmiotu w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

- fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa.
 Jest to główny formularz zgłoszeniowy - wszystkie pozostałe dokumenty stanowią jego 

załączniki. Podpisywany jest przez wszystkich członków komitetu założycielskiego.
b) druk KRS - WF - Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu   

w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 Załączamy go tylko w przypadku, gdy jednocześnie nie zostały wybrane władze 
stowarzyszenia: zarząd i komisja rewizyjna. Podpisywany jest przez wszystkich 
członków komitetu założycielskiego.

c) druk KRS - WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania 
spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu  
w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 Jest to formularz, w którym podajemy m. in. informacje o osobach wchodzących  
w skład zarządu i komisji rewizyjnej. Podpisywany jest przez wszystkich członków 
komitetu założycielskiego.

Ponadto do wniosku dołączamy takie dokumenty, jak: porządek obrad zebrania 
założycielskiego, regulamin obrad, listę założycieli, uchwałę o założeniu stowarzyszenia, 
uchwałę o przyjęciu statutu stowarzyszenia, statut, uchwałę o wyborze komitetu 
założycielskiego, uchwałę o wyborze zarządu, uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej 
oraz protokół z zebrania założycielskiego. Dokumenty z zebrania założycielskiego 
podpisuje przewodniczący i sekretarz. W przypadku, gdy zarząd dokonuje 
samodzielnego ukonstytuowania  się, do wniosku dołączone powinny zostać również: 
lista obecności z posiedzenia pierwszego zarządu, uchwała w sprawie ukonstytuowania 
się zarządu oraz protokół z jego przebiegu. Dokumenty z posiedzenia zarządu podpisują 
wszyscy członkowie obecni na jego posiedzeniu. Poszczególne funkcje członków organu 
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kontroli wewnętrznej nie są ujawniane w KRS, dlatego dokumentów z ukonstytuowania 
się komisji rewizyjnej nie dołączamy do wniosku.

WAŻNE!
Wniosek o wpis do KRS powinien być złożony w dwóch egzemplarzach: oryginale 
i kopii. Dotyczy to urzędowych druków oraz pozostałej dokumentacji z posiedzeń 
właściwych organów. Należy również zachować w dokumentacji wewnętrznej komplet 
wszystkich dokumentów wysłanych do sądu - w razie ewentualnych uwag sądu będzie 
nam łatwiej zweryfikować stwierdzone uchybienia. 
Przedmiotowy wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego), 
właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można 
złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać listem poleconym w urzędzie 
pocztowym na adres właściwego sądu.

Wypełnienie formularzy urzędowych, wykorzystywanych w procedurze rejestracji 
stowarzyszenia UTW nie jest trudne, jednak wymaga dużo uwagi i skrupulatności. Przy 
ich uzupełnianiu powinniśmy stosować się do następujących reguł: 
 a) formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo 

lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami;
 b) wypełniamy tylko pola jasne;
 c) we wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy 

wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie;
 d) wszystkie pola, w których nie będą wpisywane informacje, należy przekreślić;
 e) czytamy i stosujemy się do instrukcji i wyjaśnień, zawartych w treści poszczególnych 

formularzy.
Urzędowe formularze możemy otrzymać w sądzie lub wydrukować ze strony internetowej: 
www.ms.gov.pl - zakładka: Krajowy Rejestr Sądowy ® Formularze wniosków 
wykorzystywanych w KRS.

WAŻNE!
Z uwagi na fakt, iż praktyka w poszczególnych sądach rejestrowych w Polsce 
jest niejednolita, warto przed złożeniem wniosku o wpis naszego uniwersytetu 
skontaktować się z właściwym oddziałem KRS-u, w celu uzyskania szczegółowych 
informacji odnośnie formalnych wymogów przedmiotowego wniosku. Dla przykładu 
wskazać można, iż niektóre sądy:
 • nie wymagają wyboru komitetu założycielskiego, gdy wybrany został zarząd, 
 • wymagają dołączenia do wniosku zawsze trzech egzemplarzy statutu,
 • wymagają dwóch oryginalnych kompletów wniosku (druki urzędowe  

i  dokumentacja z zebrania założycielskiego).
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Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 13 ust. 1 Ustawy prawo o stowarzyszeniach wniosek  
o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie,  
a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego 
złożenia. Zasada ta ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiotowe dokumenty 
są prawidłowo wypełnione i kompletne - w przeciwnym razie oczekiwanie na wpis może 
wskazany termin wydłużyć. 
Sąd, przed wydaniem postanowienia o rejestracji stowarzyszenia UTW, może zwołać 
posiedzenie wyjaśniające, jeśli uzna za niezbędne złożenie dodatkowych wyjaśnień. 
Na posiedzenie wyjaśniające sąd rejestrowy wzywa uczestników postępowania 10. Sąd 
rejestrowy doręcza organowi nadzoru (staroście lub prezydentowi miasta) odpis wniosku 
o rejestrację wraz z załącznikami. Organ ten ma 14 - dniowy termin, licząc od dnia 
doręczenia wniosku, na ustosunkowanie się do przedmiotowego wniosku. Z chwilą 
uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenie uzyskuje osobowość 
prawną.

WAŻNE!
Procedura zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym nie 
wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych.  

4. Krok czwarty - wybrane obowiązki nowo utworzonego stowarzyszenia UTW

Po otrzymaniu postanowienia o wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego 
należy zwołać walne zebranie członków w celu wyboru zarządu i komisji rewizyjnej  - 
jeżeli te czynności nie zostały dokonane na zebraniu założycielskim. Po ich dokonaniu 
konieczne jest zgłoszenie składu osobowego w/w organów do KRS.
Jeżeli jednak zarząd i komisja rewizyjna zostały wybrane już na etapie zebrania 
założycielskiego  (co rekomendowane jest ze względów praktycznych), to po otrzymaniu 
powołanego wyżej postanowienia o wpisie należy niezwłocznie podjąć następujące 
działania:

a) uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki 
Narodowej (REGON)

Wniosek o uzyskanie w/w numeru ewidencyjnego składa się na urzędowym formularzu 
RG-1, dostępnym m.in. na stronie www.stat.gov.pl. Do wniosku załącza się postanowienie 
o wpisie stowarzyszenia do KRS oraz jego statut. 

b) uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Wniosek o uzyskanie w/w numeru składa się na urzędowym formularzu NIP 2, dostępnym 
m.in. w urzędach skarbowych oraz w Internecie. Do wniosku należy zazwyczaj dołączyć 
dodatkowe dokumenty, np.: zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, wyciąg z KRS, 
umowę na użytkowanie lokalu, statut. Praktyka urzędów skarbowych w tym zakresie nie 

10 art. 15 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
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jest jednolita, warto więc przed złożeniem wniosku uzyskać informację bezpośrednio  
w miejscowo właściwym urzędzie. 

c) podpisać umowę rachunku bankowego

Z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika wprawdzie bezpośrednio 
obowiązek posiadania rachunku bankowego przez stowarzyszenie, jednak z praktycznego 
punktu widzenia profesjonalne działanie organizacji pozarządowej bez wyodrębnionego 
rachunku bankowego jest bardzo utrudnione. Ponadto istnieje szereg przepisów 
szczególnych, nakładających obowiązek dokonywania transakcji i przyjmowania wpłat 
w formie bezgotówkowej. Wybierając rachunek bankowy, porównajmy oferty różnych 
banków. Warto zwrócić uwagę w szczególności na koszty prowadzenia rachunku (opłaty 
miesięczne, opłaty za przelewy), koszty dodatkowe, związane z bankowością elektroniczną, 
wydaniem karty bankomatowej, itp. - na rynku są w tym zakresie bardzo duże różnice.  
W niektórych bankach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji warunków umowy 
rachunku bankowego (łącznie z możliwością uzyskania zwolnienia od części bądź nawet 
wszystkich kosztów na określony czas).

d) założyć księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami

Każdy uniwersytet trzeciego wieku, działający w formie stowarzyszenia wpisanego do 
KRS, jest zobligowany do prowadzenia tzw. „pełnej księgowości”. Zasady prowadzenia 
tego typu księgowości wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, statutu 
oraz polityki rachunkowości. 

III. Organizacyjno-merytoryczne aspekty tworzenia UTW - podstawowe zasady   

Powołując do życia uniwersytet trzeciego wieku w formie stowarzyszenia powinniśmy 
mieć świadomość, iż pomyślne przeprowadzenie procedury założenia i rejestracji 
podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dopełnienie innych niezbędnych 
czynności formalno-prawnych to dopiero część pracy, która jest konieczna do stworzenia 
profesjonalnej, działającej na odpowiednim poziomie organizacyjnym i merytorycznym 
organizacji pozarządowej, kierującej swoją ofertę w szczególności do osób starszych.
Uwzględniając specyfikę tego typu podmiotów, wyróżnić należy trzy główne 
obszary ich funkcjonowania, tj.: obszar organizacyjny, merytoryczny i współpracy  
z podmiotami zewnętrznymi. Przedmiotowa klasyfikacja nie jest narzucona przez 
przepisy obowiązującego prawa, lecz wynika z obserwacji praktyki działania UTW  
w Polsce, jak również z doświadczeń autorów niniejszej publikacji, będących konsekwencją 
wieloletniej współpracy ze środowiskiem uniwersytetów trzeciego wieku w kraju  
i za granicą.    

1. Organizacja stowarzyszenia UTW

Rozwiązania przyjęte w ramach obszaru organizacyjnego w dużej mierze decydują 
o sprawności działania organizacji pozarządowej. Warto zatem zadbać o to, by nasz 
uniwersytet posiadał co najmniej:  
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a) typowe instrumenty komunikacyjne;

UTW powinno posiadać siedzibę, do której dostęp mają słuchacze uniwersytetu wg 
ustalonych zasad (np. harmonogramu dyżurów). To miejsce, w którym członkowie/
słuchacze będą mogli uzyskać informacje o działalności UTW. W miejscu publicznie 
dostępnym (np.: tablica ogłoszeń, Internet) powinna być zamieszczona informacja, 
obejmująca: adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, 
dni i godziny dyżurów osób odpowiedzialnych za organizację pracy UTW.  

b) ewidencję słuchaczy wraz z bazą teleadresową;

Tego typu instrument jest bardzo przydatny, gdy konieczne jest skontaktowanie się  
z członkami naszej organizacji.

c) samorząd słuchaczy;

W ramach UTW powinna istnieć możliwość wybrania przez słuchaczy ich samorządu, 
który będzie stanowił istotne wsparcie dla władz uniwersytetu, szczególnie w zakresie 
organizowania jego merytorycznej działalności. 

d) dokumentację prowadzonych zajęć merytorycznych;

Dokumentacja z prowadzonych zajęć merytorycznych powinna obejmować co najmniej 
listę obecności uczestników (np. wykładów, warsztatów). Prowadzenie tego rodzaju 
ewidencji umożliwia weryfikację zainteresowania danym rodzajem zajęć oraz ułatwia 
budowanie programu edukacyjnego na kolejne okresy (widzimy, na których zajęciach 
nie było wystarczającej frekwencji i nie planujemy ich w przyszłości bądź ograniczamy 
ich wymiar). Jest to także doskonały materiał do wykorzystania przy opracowywaniu 
projektów o dofinansowanie, planowanych przez naszą organizację przedsięwzięć  
(np. w części poświęconej analizie problemowej).
Wraz z rozwojem organizacji, zwiększaniem się liczby członków/słuchaczy uniwersytetu 
oraz ich oczekiwań może się okazać, że konieczne będzie wprowadzenie jeszcze dalej 
idących usprawnień organizacyjnych, które mogą obejmować np.: pozyskanie odrębnego 
pomieszczenia na biuro organizacji wraz z odpowiednim wyposażeniem i sprzętem 
biurowym czy też wprowadzenie dodatkowych procedur wewnętrznych (np.: regulamin 
zakupów towarów i usług).

2. Merytoryczna działalność stowarzyszenia UTW

Sposób, treść i forma prowadzenia przez uniwersytet trzeciego wieku działalności 
merytorycznej wyróżnia tego typu organizację od innych podmiotów, należących 
do trzeciego sektora. Dobrą praktyką jest, by w strukturach UTW tworzyć gremia  
o charakterze opiniodawczo-doradczym (rada programowo-naukowa), mające na celu 
czuwanie nad jakością merytoryczną ich działalności edukacyjno-aktywizującej. W skład 
tych zespołów powinny wchodzić osoby o uznanym autorytecie, w tym w szczególności 
przedstawiciele środowisk akademickich. 
Z punktu widzenia dbałości o wysoki poziom merytoryczny prowadzonej działalności 
edukacyjno-aktywizującej uniwersytet trzeciego wieku powinien posiadać m.in:
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a) program edukacyjno-aktywizujący;

Jest to plan zajęć na oznaczony wewnętrznie  okres czasu (np.: semestr), obejmujący   
w szczególności: tematykę, miejsce, termin i godzinę zajęć oraz informację o wykładowcy.
Katalog rodzajów zajęć edukacyjno-aktywizujących może obejmować różnorodne formy, 
np.: wykłady audytoryjne, wykłady w sekcjach/grupach, warsztaty tematyczne, seminaria, 
kursy języków obcych, kursy komputerowe, zajęcia ruchowe, wyjazdy edukacyjne, 
wycieczki turystyczne.  

b) bazę kadry dydaktycznej;

Baza obejmować powinna dane teleadresowe wykładowców, trenerów, instruktorów. 
Narzędzie to jest użyteczne w bieżącym funkcjonowaniu UTW, ułatwia bowiem 
konstruowanie i realizację programu edukacyjno-aktywizacyjnego.  

c) bazę lokalową;

Zajęcia powinny się odbywać w pomieszczeniach dostosowanych do liczby członków/
słuchaczy UTW. Wybór pomieszczeń powinien być dokonywany z uwzględnieniem 
potrzeb i możliwości osób starszych. Pomieszczenia powinny być wyposażone w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne, umożliwiające prawidłową realizację procesu kształcenia, 
zapewniające bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy i nauki.
Dążąc do wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty merytorycznej uniwersytetu, warto  
z czasem rozważyć powołanie w naszej organizacji specjalnego zespołu zadaniowego, 
którego celem będzie pozyskiwanie środków finansowych na tę działalność, głównie  
w ramach konkursów grantowych.

3. Współpraca UTW z podmiotami zewnętrznymi

We współczesnym globalizującym się świecie za niezwykle ważny wymiar działalności 
każdego UTW należy uznać nawiązywanie i rozwijanie współpracy z różnego rodzaju 
podmiotami: publicznymi (np. jednostkami administracji rządowej i samorządowej, 
uczelniami wyższymi, czy też szkołami), prywatnymi, mediami oraz innymi organizacjami 
pozarządowymi. Współpraca ma na celu sprawną i skuteczną realizację różnego rodzaju 
działań, a jej istotą jest takie ułożenie relacji pomiędzy partnerami, które zapewni 
efektywne uzupełnianie się stron.
Mając na uwadze powyższe kwestie, celowym jest, by uniwersytet trzeciego wieku  
w szczególności:

a) posiadał patronat naukowy uczelni wyższej;

Współpraca z uczelnią wyższą może przybierać różnorakie formy. W jej ramach uczelnia 
w głównej mierze dba o wysoki poziom dydaktyczny zajęć edukacyjno – aktywizujących, 
wynikających z działalności statutowej UTW. Nadto szkoła wyższa często ułatwia dostęp 
do jej kadry dydaktycznej oraz zaplecza logistycznego (np. sale wykładowe, pracownie 
komputerowe). Niebagatelne znaczenie ma również możliwość współpracy ze studentami, 
np.: w ramach praktyk studenckich czy też wolontariatu. 
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b) nawiązał współpracę z samorządem lokalnym (gmina, powiat, województwo);

Partnerskie relacje z samorządem lokalnym mogą istotnie ułatwić bieżącą działalność 
organizacji prowadzącej działalność w zakresie UTW. W zależności od aktualnych 
możliwości samorządów terytorialnych taka współpraca może zaowocować  
np.: udostępnieniem pomieszczeń na siedzibę organizacji i/lub działalność edukacyjną, 
wsparciem finansowym, wspólnym przygotowywaniem wniosków o dotacje, czy też 
wspólnym organizowaniem różnego rodzaju imprez/wydarzeń.  

c) nawiązał współpracę ze szkołami i/lub placówkami oświatowymi;

Nawiązanie współpracy z tego rodzaju podmiotami może polegać na podpisaniu 
porozumienia o wspólnym działaniu, bądź nieformalnym realizowaniu różnego 
rodzaju przedsięwzięć, co pozwoli w praktyczny sposób realizować ideę solidarności 
międzypokoleniowej. Powołane wyżej podmioty często dysponują możliwościami 
wsparcia UTW, m.in. poprzez: udostępnianie pomieszczeń na działalność edukacyjno 
- aktywizującą, wspólne przygotowanie wniosków o dotacje, wspólne organizowanie 
różnego rodzaju imprez/wydarzeń, obopólna nauka-młodzież/dzieci dla seniorów, 
seniorzy dla dzieci/młodzieży, wzajemny wolontariat.
Współpraca z szeroką grupą partnerów zewnętrznych jest jednym z kluczowych 
czynników, wpływających na rozwój i sukces uniwersytetu. Za szczególnie istotną 
uznać należy współpracę z innymi organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie 
UTW.  W tym celu warto podejmować lokalne inicjatywy, zmierzające do integracji 
środowiska uniwersytetów trzeciego wieku, a także przystępować do ogólnopolskich 
organizacji branżowych, reprezentujących ruch UTW na forum ogólnopaństwowym 
i międzynarodowym - doświadczenie pokazuje, iż działając razem, możemy zrobić 
więcej i lepiej! 

WAŻNE!
Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na szczegółowe odniesienie się do 
wszystkich elementów organizacyjno-merytorycznych, które przesądzają o istocie 
i specyfice uniwersytetu trzeciego wieku, prowadzonego w formie stowarzyszenia.  
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem szerszych informacji w w/w zakresie 
zachęcamy do lektury publikacji pt. Standardy działania uniwersytetów trzeciego 
wieku w Polsce11.

11 Borczyk W., Nalepa W., Knapik B., Knapik W., Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, Nowy Sącz 2012; 
do pobrania: www.federacjautw.pl.
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ROZDZIAŁ TRZECI
WZORY WYBRANYCH DOKUMENTÓW

WZÓR 1
LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI

STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYTRZE12 
z dnia  10 grudnia 2012 r. 

My niżej podpisani członkowie – założyciele Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Rytrze, obecni na Zebraniu Założycielskim w dniu 10 grudnia 2012 r., świadomi 
odpowiedzialności prawnej – oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. każdy z osobna oświadcza, iż 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych).

LP IMIĘ I 
NAZWISKO

DATA I MIEJSCE 
URODZENIA

NUMER 
PESEL

Seria i numer 
dowodu 

osobistego

MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA
(ulica, miasto, kod)

WŁASNORĘCZNY  PODPIS

1

2

...

17

WZÓR 2

Porządek obrad zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze

z dnia 10 grudnia 2012 r.

1. Otwarcie zebrania i poinformowanie o jego celu.
2. Podpisanie listy członków założycieli i złożenie oświadczeń o posiadaniu pełnej zdolności  

do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu zebrania założycielskiego.
5. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej. 
6. Poinformowanie przez przewodniczącego o celach Stowarzyszenia oraz omówienie statutu.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały o utworzeniu Stowarzyszenia.
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu.
10. Podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego.
11. Podjęcie uchwał o wyborze władz Stowarzyszenia (zarząd, komisja rewizyjna).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.
13.  Sporządzenie protokołu zebrania założycielskiego.
14.  Zakończenie obrad
    Przewodniczący                                                                Sekretarz

12 Nazwa organizacji ma charakter przykładowy (podmiot nieistniejący).
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WZÓR 3
Uchwała nr 1/2012

Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze

z dnia 10 grudnia 2012 r.

W sprawie uchwalenia regulaminu zebrania założycielskiego

Zebrani w dniu 10 grudnia 2012 r. członkowie założyciele Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Rytrze uchwalają, co następuje:
1. Uchwala się regulamin Zebrania Założycielskiego, który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.
2. Regulamin uchwalony jest na czas nieokreślony.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie/niejednogłośnie (głosy: za ..., przeciw …, wstrzymujące się 

…).

                 Przewodniczący     Sekretarz

WZÓR 4

Uchwała nr 2/2012
Zebrania Założycielskiego

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze
z dnia 10 grudnia 2012 r.

W sprawie założenia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze oraz 
ustalenia jego siedziby.

Zebrani w dniu 10 grudnia 2012 r. członkowie założyciele Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Rytrze postanawiają ustalić, co następuje:
1. Zakłada się Stowarzyszenie pod nazwą:  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Rytrze.
2. Ustala się, iż siedzibą Stowarzyszenia jest Rytro.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie/niejednogłośnie (głosy: za ..., przeciw …, wstrzymujące się 

…).

              Przewodniczący                                                     Sekretarz
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WZÓR 5
Uchwała nr 3/2012

Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze

z dnia 10 grudnia 2012 r.

W sprawie uchwalenia statutu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze

Zebrani w dniu 10 grudnia  2012 r. członkowie założyciele Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Rytrze  postanawiają uchwalić, co następuje:
1. Uchwala się statut Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie/niejednogłośnie (głosy: za ..., przeciw …, wstrzymujące się 

…).

    Przewodniczący                                                        Sekretarz

WZÓR 6
Uchwała nr 4/2012

Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze

z dnia 10 grudnia 2012 r.

W sprawie wyboru komitetu założycielskiego

Zebrani w dniu 10 grudnia 2012 r. członkowie założyciele Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Rytrze postanawiają uchwalić, co następuje:

1. Wybiera się komitet założycielski w następującym składzie:
 a) Mirosław Piękny;
 b) Patrycja Wspaniała;
 c) Małgorzata Cudowna.
2. Upoważnia się komitet założycielski do podjęcia wszelkich czynności związanych z 

rejestracją Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie/niejednogłośnie (głosy: za ..., przeciw …, wstrzymujące się 

…).

               Przewodniczący                                                          Sekretarz
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WZÓR 7

Uchwała nr 5/2012
Zebrania Założycielskiego

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze
z dnia 10 grudnia 2012 r.

W sprawie wyboru zarządu

Zebrani w dniu 10 grudnia 2012 r. członkowie założyciele Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Rytrze, działając zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, uchwalają, co 
następuje:
1. Wybiera się zarząd Stowarzyszenia w następującym składzie:
 a) Mirosław Piękny;
 b) Patrycja Wspaniała;
 c) Małgorzata Cudowna. 
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie/niejednogłośnie (głosy: za ..., przeciw …, wstrzymujące się 

…).

              Przewodniczący                                                                     Sekretarz

WZÓR 8

Uchwała nr 6/2012
Zebrania Założycielskiego

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze 
z dnia 10 grudnia 2012 r.

W sprawie wyboru komisji rewizyjnej 

Zebrani w dniu 10 grudnia 2012 r. członkowie założyciele Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Rytrze, działając zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, uchwalają, co 
następuje:
1. Wybiera się Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia w następującym składzie:
 a) Władysław Mądry;
 b) Danuta Skrupulatna;
 c) Marcin Dociekliwy.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie/niejednogłośnie (głosy: za ..., przeciw …, wstrzymujące się 

…).

           Przewodniczący                                                                         Sekretarz
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WZÓR 9
Uchwała nr 7/2012

Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze 

z dnia 10 grudnia 2012 r.

W sprawie uchwalenia wysokości składek członkowskich

Zebrani w dniu 10 grudnia 2012 r. członkowie założyciele Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Rytrze, działając zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, uchwalają,  
co następuje:
1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w kwocie 5 zł (pięciu złotych) na miesiąc.
2. Ustala się następujące zasady opłacania składek, tj.: składki powinny być wpłacane  za rok  

z góry do dnia 31 marca danego roku bądź w ciągu 30 dni od przystąpienia do Stowarzyszenia.
3. Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach może:
  a) zwolnić członka zwyczajnego z obowiązku opłacania składek,
  b) zastosować wobec członka zwyczajnego ulgi w opłacaniu składek.
4. Uchwałę podjęto jednogłośnie/niejednogłośnie (głosy: za ..., przeciw …, wstrzymujące się 

…).
           Przewodniczący                                                                                Sekretarz

WZÓR 10
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

do Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze

Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................................................
Ostatnie lub aktualne miejsce pracy: ...........................................................................................
Wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe): ..........................................................................
Stopień (tytuł naukowy, zawodowy): ...........................................................................................
Do jakich stowarzyszeń Pan/Pani należał/należy: ........................................................................
Zgłaszam przystąpienie w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze i wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków 
Stowarzyszenia. 
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu i zobowiązuję się do ich przestrzegania 
oraz opłacania składek członkowskich, ponadto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rytrze.
           ...................................                                                                   ....................................
          (miejscowość, data)                                                                                  (podpis)
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PODSUMOWANIE

Przedkładane opracowanie stanowi uporządkowany zbiór podstawowych procedur i zasad 
tworzenia specyficznego podmiotu, jakim jest stowarzyszenie prowadzące działalność 
w zakresie uniwersytetu trzeciego wieku. Adresatami publikacji są osoby fizyczne 
zainteresowane założeniem takiej organizacji bądź przekształceniem w stowarzyszanie 
już działającego UTW, prowadzonego w innej formie, np. w ramach domu kultury czy 
uczelni wyższej.
Należy zaznaczyć, iż przedstawione w przedmiotowej pozycji zagadnienia nie 
wyczerpują całości złożonego tematu, jakim jest budowanie profesjonalnego 
stowarzyszenia uniwersytet trzeciego wieku. Ponadto trzeba pamiętać , iż  stowarzyszenie 
nie jest jedyną formą prowadzenia tego typu działalności na rzecz osób starszych.  
W Polsce UTW funkcjonują również jako nieposiadające osobowości prawnej podmioty/
struktury - działają one często w ramach powołanych przykładowo wyżej domów kultury/
centrów kultury, prywatnych i publicznych uczelni wyższych, ale również bibliotek 
oraz innych jednostek samorządowych. Brak jednolitych, powszechnie obowiązujących 
procedur tworzenia wzmiankowanych powyżej form UTW powoduje, iż ramy poradnika 
nie pozwoliły na odniesienie się do nich - to materiał na kolejne opracowanie.
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych informacji z zakresu 
problematyki tworzenia uniwersytetu trzeciego wieku zachęcamy do korzystania  
z bezpłatnej oferty doradczej Punktu Konsultacyjno – Doradczego, prowadzonego 
przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
ul. Jagiellońska 18
33-300 Nowy Sącz

(18) 443-57-08
www.federacjautw.pl

federacjautw@interia.eu
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"Działalność uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce zmierza do włączenia seniorów w proces 
edukacji całożyciowej. Różnorodna i bogata oferta zajęć w wiodących UTW jest przykładem 
aktywizacji oraz inspiracji do rozmaitych form umysłowego, fizycznego, społecznego, 
prozdrowotnego i kulturalnego zaangażowania. Uniwersytety trzeciego wieku stanowią obecnie 
jedną z najliczniejszych organizacji seniorskich w Polsce i utwierdzają w przekonaniu, że okres 
późnej dojrzałości poprzez aktywny styl życia przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i nadaje 
wartościowy i godny sens życiu.
(...) Prezentowany poradnik doskonale wkomponowuje się w nurt potrzeb osób starszych 
w Polsce. Autorzy tej publikacji - profesjonaliści, prawnicy - od lat specjalizujący się 
w problematyce tworzenia i zarządzania UTW  w sposób klarowny i uporządkowany przedstawiają 
formalno-prawną procedurę powstawania uniwersytetów trzeciego wieku w formie 
stowarzyszenia. Jest to materiał użyteczny dla praktyki, tym bardziej cenny, że dopracowany 
także w wymiarze organizacyjno - merytorycznych zasad i celów tworzenia UTW. Jest dobrym 
wzorem, z którego mogą korzystać nowopowstające  uniwersytety dla seniorów. Zaś te, które już 
funkcjonują, mają szansę doskonalić i dopracować swoje działania w oparciu o zamieszczone 
w poradniku rzeczowe i jasne wskazówki oraz wzory podstawowych dokumentów".
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