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S T A T U T 

STOWARZYSZENIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

„ATENA,, W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

(TEKST JEDNOLITY *) 

 

ROZDZIAŁ I. 

 Przepisy ogólne. 

§ I. 

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA" w Obornikach Śląskich jest stowarzyszeniem 

zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i prowadzi działalność pożytku publicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U. nr 96,poz.873 z późnymi zmianami). 

§2. 

Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Obornikach Śląskich. 

§3. 

1. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna - w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zatrudniać 

pracowników, bądź inne osoby w ramach umów cywilnoprawnych. 

§4. 

1. SUTW może używać odznak, pieczęci, emblematu na zasadach określonych w przepisach 

szczegółowych. 

2. SUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń, dyplomów lub innych 

dokumentów. 

§5 

SUTW może powołać Radę Naukowo-Programową, której zadaniem będzie pomoc w realizacji celów 

statutowych. 
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ROZDZIAŁ II. 

Cele, formy i środki działania. 

§6. 

Celem SUTW jest: 

1. Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej,  kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-

krajoznawczej dla osób starszych. 

2. Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju 

osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej. 

3. Aktywizacja społeczna ludzi starszych. 

4. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej. 

5. Stwarzanie warunków do godnego starzenia się. 

6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie niepełnosprawności osób starszych. 

7. Promocja i organizacja wolontariatu w środowisku osób starszych. 

§7. 

Cele określone w § 6 Stowarzyszenie realizuje przez: 

1. Wykłady , seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych 

dziedzin nauki, 

2. Spotkania z ludźmi nauki i kultury, a działających w regionie, 

3. Rozwijanie działalności w klubach, sekcjach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez 

specjalistów lub samych słuchaczy, zgodnie z potrzebami, 

4. Wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień, prowadzenie akcji 

informacyjno-propagandowej, 

5. Rozwijanie , w miarę potrzeb, działalności gospodarczej według ogólnych zasad, określonych w 

odrębnych przepisach, z przeznaczeniem dochodu z tej działalności na cele statutowe, 

6. Niesienie pomocy, w różnorodnej formie, osobom starszym w zależności od potrzeb. 

7. Organizowanie zajęć wspomagających sprawność fizyczną i umysłową osób niepełnosprawnych i 

zagrożonych niepełnosprawnością. 

8. Wspieranie wolontariatu. 
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                                                       ROZDZIAŁIII. 

                             Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

                                                        §8. 

Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego wieku dzielą się na: 

1.zwyczajnych, 

2.wspierających, 

3. honorowych. 

                                                       § 9. 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, 

który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów SUTW, złożył pisemną 

deklarację o przystąpieniu do SUTW oraz będzie opłacał składkę członkowską. 

2. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym, m.in. 

renciści, inwalidzi itp. 

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie Uchwały Zarządu. 

                                                       § 10. 

Członkiem wspierającym może zostać: 

1 . Osoba fizyczna, które zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej 

dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów 

statutowych SUTW, określonych w § 7. 

2.  Osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej 

dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka, bądź zobowiązuje się do bezpłatnych , 

stałych świadczeń rzeczowych, takich jak: użyczanie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, 

gimnastycznych i innych lub też pomocy technicznej, służących prawidłowemu funkcjonowaniu 

SUTW. 

                                                    § 11. 

Członkiem honorowym może zostać: 

1. Osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów SUTW, 

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, 

3. SUTW może zabiegać o wsparcie finansowe instytucji, zakładów, przedsiębiorstw, fundacji i 

nadawać im tytuł członka honorowego. 

                                                  §12. 
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Członek zwyczajny ma prawo:  

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,   

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu, 

3. Zgłaszać wnioski i postulały dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

                                                            § 13. 

Członek zwyczajny ma obowiązki: 

1. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwal władz Stowarzyszenia, 

2. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia oraz w realizacji jego statutowych celów, 

3. Przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia, 

4. Propagować idee Stowarzyszenia, 

5. Regularnie wnosić ustalone składki członkowskie. 

                                                          § 14. 

1. Członek wspierający posiada uprawnienia określone w § 12 pkt 3 i 4 oraz uczestnictwa osobiście 

lub przez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, 

2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 pkt 3 i 4 oraz powinien wspierać 

Stowarzyszenie na zasadach ustalonych z władzami Stowarzyszenia. 

                                                          §15. 

Członek honorowy dysponuje wszystkimi prawami i obowiązkami, które przysługują członkom 

wspierającym, a ponadto w momencie nadania godności może zostać uchwalą Walnego 

Zgromadzenia zwolniony z wnoszenia składek członkowskich. 

                                                         § 16. 

1.Członkostwo zwyczajne wygasa przez: 

     a) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie, 

     b) wskutek śmierci członka 

2.Pozbawia się członkostwa zwyczajnego: 

     a) decyzja Zarządu, podjętą w formie uchwały, z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej  

         przez jeden rok, 

     b) na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w sprawie wykluczenia członka ze 

          Stowarzyszenia.    

  3. Uchwały w sprawie skreślenia z listy członków  Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów. 

  4.  Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, przysługuje prawo wniesienia 

       odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków SUTW,  w terminie jednego miesiąca od dnia 

       doręczenia uchwały. 



5 

 

 

 

 

§17. 

Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach. 

§18. 

Członkostwo wspierające wygasa przez: 

1) Zaprzestanie działalności wspierającej, 

2) Utratę osobowości prawnej, 

3) Wskutek śmierci członka, będącego osobą fizyczną. 

 

ROZDZIAŁ IV. 

Władze Stowarzyszenia. 

§ 19. 

1. Władzami Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Sąd Koleżeński. 

2.  Kadencja władz Stowarzyszenia trwa  4  lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów. Wybór następuje  spośród nieograniczonej liczby kandydatów, 

będących członkami Stowarzyszenia. 

 

3. W przypadku  ustąpienia , wykluczenia lub śmierci członka Zarządu, w trakcie  kadencji,  jego skład 

osobowy uzupełniany jest przez Zarząd po uzyskaniu zgody zainteresowanego . 

Liczba dokooptowanych w ten sposób osób  nie może przekroczyć  1/3 liczby członków pochodzących 

z wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej lub Sądu 

Koleżeńskiego w trakcie kadencji, ich skład osobowy uzupełniany jest przez Komisję Rewizyjną lub 

Sąd Koleżeński za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może 

przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. 

 

§20. 

1. Najwyższą władzą SUTW jest Walne Zgromadzenie Członków, 

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
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§21. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

2. Uchwalanie statutu i jego zmiana, 

3. Uchwalanie budżetu, 

4. Wybór i odwołanie członków Zarządu oraz jego Prezesa, 

5. Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, 

6. Wybór i odwołanie członków Sądu Koleżeńskiego, 

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, udzielanie Zarządowi 

absolutorium, 

8. Ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek, 

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze, 

10. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu, 

11. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, nie zastrzeżonych do 

wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia. 

 

§22. 

1. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków SUTW zwoływane jest przez Zarząd co 

najmniej raz w roku ( po zakończonym roku kalendarzowym), natomiast sprawozdawczo- 

wyborcze w terminie określonym w § 19 pkt 2. 

2.  O terminie Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków SUTW w sposób zwyczajowo 

przyjęty na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania, podając  miejsce , 

termin i porządek obrad. 

§ 23. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z inicjatywy własnej, na podstawie przyjętej uchwały, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej J/3 liczby członków SUTW, 

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków w terminie jednego miesiąca od 

dnia otrzymania wniosku członków w tej sprawie lub od podjętej uchwały przez Zarząd, względnie 

Komisję Rewizyjną, 

3. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków na 7 dni przed 

zwołanym zebraniem. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SUTW obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

których zostało zwołane. 
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§ 24. 

W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą: 

1. z głosem decydującym członkowie zwyczajni, 

2. z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi. 

§25. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SUTW podejmowane są , jeżeli statut nie stanowi inaczej, 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności: 

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków 

Stowarzyszenia, 

2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, po upływie 15 minut od ustalonego 

pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

 

Zarząd. 

§26. 

1. Prezes SUTW wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  w 

głosowaniu tajny m spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Zarząd składa się z Prezesa i z 8 – 10 członków. 

3.  Nowo wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera : wiceprezesa, sekretarza, 

skarbnika i członków. 

§27. 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami, 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, oddanych przy obecności co najmniej 

połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w 

przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Zarządu, decyduje glos wiceprezesa, 

4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, zaproszeni członkowie Stowarzyszenia i osoby wchodzące w skład Rady Naukowo-

Programowej. 

§28. 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2. Realizacja uchwal Walnego Zgromadzenia Członków, 
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3. Ustalanie planów działalności i budżetu SUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, 

4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, 

5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

6. Podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez członków SUTW,  

7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Sąd Koleżeński, dotyczących 

nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności SUTW,  

8. Decydowanie w sprawach powołania i rozwiązywania zespołów zainteresowań, sekcji, klubów 

oraz nadzorowanie ich działalności,  

9. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,  

10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych SUTW , nawiązywanie kontaktów z ośrodkami 

naukowymi i instytucjami kultury, w celu podnoszenia poziomu i rozwoju Stowarzyszenia, 

11 .Powoływanie Rady Naukowo - Programowej, 

12.Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków osób wchodzących w skład Rady Naukowo- 

Programowej, zapraszanie tych osób na posiedzenia Zarządu, 

13. Wykonywanie innych zadań służących realizacji celów Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych dla 

Walnego Zgromadzenia Członków SUTW. 

                                                                            § 29. 

Organizację i tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin. 

                   

Komisja Rewizyjna. 

§ 30. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SUTW, 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, 

sekretarza i członka, 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej. 

                                                                                    §  31. 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola opłacania składek członkowskich, 



9 

 

2. Kontrola gospodarki finansowej SUTW, 

3. Przedstawianie-Zarządowi wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie złożenia 

wyjaśnień, 

4. Składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu i 

wnioskami o udzielenie absolutorium. 

5. Dokooptowanie członków Komisji  Rewizyjnej w przypadkach określonych w § 19 pkt 4. 

 

§ 32. 

1. Kontrolę finansową SUTW, Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej 

       jeden raz w roku,  

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w pełnym składzie. 

                                                                                           § 32 a. 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu, 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia 

ani być pracownikami Stowarzyszenia. 

Sąd Koleżeński. 

§ 33. 

1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz 

sekretarza, 

        2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów. 

§34. 

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków SUTW 

dotyczących nie przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz SUTW oraz innych sporów 

powstałych na tle działalności Stowarzyszenia. 

§ 35. 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 

1 .Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie  

Członków,     

2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 
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a) upomnienie,  

b) zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku, 

c) wykluczenie ze Stowarzyszenia, 

3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu SUTW w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania orzeczenia, 

4. Sąd Koleżeński przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z działalnością SUTW. 

5. Dokooptowanie członków Sądu Koleżeńskiego w przypadkach określonych w § 19 ust. 4. 

6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani 

być pracownikami Stowarzyszenia.  

 

                                                  ROZDZIAŁ V.  

                                       Majątek Stowarzyszenia. 

                                                            §36. 

1. Majątek SUTW stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

2. Majątek SUTW powstaje z: 

a) składek i wsparcia członków, 

b) dochodów z działalności statutowej i gospodarczej, prowadzonej zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

c) dotacji,  

d) zapisów, darowizn, spadków, odpisu 1 % podatku dochodowego i ofiarności publicznej 

3. Zabrania się : 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 

bliskimi", 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów 

Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów 

Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
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d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

4. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na 

    rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, po uwzględnieniu bieżących 

    potrzeb, przekazywane niezwłocznie na rachunek bankowy. 

 

5.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku, za dany rok z góry. 

    Nowo wstępujący członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w terminie   

    2 tygodni od daty złożenia deklaracji członkowskiej. 

 

                                                                 § 37. 

Gospodarkę finansową SUTW prowadzi według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

                                                                 § 38. 

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania 

zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, 

uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik. 

2. Dla ważności innych pism wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa. 

 

                                                            ROZDZIAŁ VI. 

                                   Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

                                                                § 39. 

Uchwalenie Statutu SUTW lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga 

kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania członków SUTW – w pierwszym terminie ; a w drugim terminie bez względu na 

liczbę obecnych. 

                                                                 § 40. 

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 

W przypadku braku quorum w drugim terminie, Walne Zgromadzenie jest prawomocne do 

podjęcia uchwały. 

                                                                 § 41. 

1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych 

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
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                                                        Rozdział VII. 

                                    Przepisy przejściowe i końcowe. 

 

                                                                 § 42. 

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu 

rejestrowego. 

 

                                                                 § 43. 

 

W sprawach nie uregulowanych w Statucie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

„Atena”, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79,poz.855 – ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96,poz.873 z 

późn.zm.) 

 

 

 

 

 

*) 

Tekst jednolity Statutu został utworzony przez Zarząd SUTW ,zgodnie z treścią § 1 pkt 3 

Uchwały  nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia 

zmian w Statucie Stowarzyszenia. 

Oborniki Śląskie,dnia 8 lutego 2010 r. 


