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STATUT STOWARZYSZENIA 

EKUMENICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
pod patronatem CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie o nazwie Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zwane dalej Ekumenicznym 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami), 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

1. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

3. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na 

realizację celów statutowych.  

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 3 

1. Siedzibą Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Terenem działania Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Rzeczpospolita 

Polska. 

3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4 

1. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z Chrześcijańską Akademią 

Teologiczną w Warszawie, udzielającą Stowarzyszeniu patronatu, w zakresie działalności 

naukowej i dydaktycznej uczelni. 

2. Dla realizacji działalności objętej patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
uczelnia powołuje w tym celu Radę Programową Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 

      Wieku. 
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3. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku może być członkiem krajowych i 

międzynarodowych federacji uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych organizacji o 

takim samym lub podobnym profilu działania. 

 
§ 5 

1. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność statutową opartą na 

pracy społecznej swoich członków. 

2. Do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników i wolontariuszy. 

 

§ 6 

1. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku może używać odznak, pieczęci i emblematów 

na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.  

2. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ma prawo wydawania legitymacji 

członkowskich. 

 

Rozdział II 

Cele, zakres i środki działania Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

§ 7 

Celem Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest działalność propagatorska, 

edukacyjna i promocyjna polegająca na: 

1) prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej i krajoznawczo – 

turystycznej dla osób starszych; 

2) włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie 

rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej; 

3) udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podnoszenia poziomu 

życia ludzi starszych;  

4) działaniu na rzecz aktywizacji i zapobieganiu marginalizacji społecznej osób starszych; 

5) upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej; 

6) upowszechnianiu idei ekumenizmu; 

7) promowaniu kultury chrześcijańskiej; 

8) propagowaniu postaw tolerancji i szacunku wobec bliźnich; 

9) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

10) promocji i organizacji wolontariatu; 

11) działaniu na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między 

społecznościami, w tym z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i na świecie. 
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§ 8 

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje swoje cele przez: 

1) prowadzenie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, kursów 

komputerowych i zajęć w zespołach twórczych i samokształceniowych; 

2) organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad psychologicznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej; 

3) organizowanie obozów rekreacyjno – kondycyjnych i wczasów;  

4) prowadzenie zajęć ruchowych i rehabilitację zdrowotną; 

5) udział w badaniach naukowych, szczególnie w zakresie gerontologii społecznej i 

pedagogiki; 

6) prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej; 

7) organizowanie konferencji i sesji naukowych oraz szkoleń i spotkań tematycznych. 

8) organizowanie imprez integracyjnych; 

9) prowadzenie dialogu z wyznawcami różnych religii i współpraca między religiami na polu 

komunikowania; 

10) uczestniczenie w różnych formach działania na rzecz jedności chrześcijan; 

11) podejmowanie działań na rzecz ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich; 

12) wymianę doświadczeń i upowszechnianie „dobrych praktyk”; 

13) współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami, zajmującymi się problematyką 

osób trzeciego wieku; 

14) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji 

zadań na rzecz osób trzeciego wieku. 

Rozdział III 

Członkowie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Ich prawa i obowiązki 

§ 9 

1. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia osoby zainteresowane i popierające 

idee i cele uniwersytetu. 

2. Członkami Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być osoby fizyczne i 

prawne. 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna 

działa w Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku przez swojego przedstawiciela. 

 

§ 10 

1. Członkowie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych; 

2) członków honorowych; 

3) członków wspierających. 
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2. Członkiem zwyczajnym Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być 

obywatel Rzeczpospolitej Polskiej w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym, mający 

przyznaną rentę lub świadczenie i nie pozbawiony praw publicznych. 

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także cudzoziemiec nie mający 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akceptujący statut 

Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który:  

1) złoży pisemną i własnoręcznie podpisaną deklarację przystąpienia do 

Stowarzyszenia; 

2) przejdzie postępowanie kwalifikacyjne określone w wewnętrznym regulaminie. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 3, p.2) przeprowadza Zarząd 

Stowarzyszenia. 

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój 

idei promowanych przez Stowarzyszenie lub w inny szczególny sposób zasłużyła się w 

realizacji celów Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana statutową 

działalnością Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

§ 11 

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały 

Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów. 

2. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa Zarządowi deklarację przystąpienia 

do Stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe. 

3. Osoba fizyczna i prawna ubiegająca się o członkostwo wspierające składa Zarządowi 

oświadczenie woli oraz ustala z Zarządem formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia. 

4. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek 

Zarządu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

§ 12 

1. Członkowie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zobowiązani są: 

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku; 

2) popierać działania Stowarzyszenia, zmierzające do wzrostu i znaczenia roli 

Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jego środowiska; 

3) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, 

regulaminów i uchwał organów Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

4) regularnie opłacać składki i wywiązywać się z podjętych zobowiązań.  

2. Członkowie zwyczajni Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do: 

1) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego; 
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2) brania udziału we wszystkich formach działalności Ekumenicznego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku; 

3) wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania Ekumenicznego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Ekumenicznego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w ramach przyjętych procedur; 

5) posiadania legitymacji Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

3. Członkowie honorowi Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystają ze 

wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zwolnieni są z 

płacenia składki członkowskiej. 

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym 

wymienionych w ust. 2 pkt 2 – 5. 

 

§ 13 

Ustanie członkostwa w Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku następuje przez: 

1) skreślenie z listy członków; 

2) wykluczenie z Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

§ 14 

1. Skreślenie z listy członków Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w 

przypadku: 

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi; 

2) śmierci członka. 

2. Wykluczenie z Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uchwałą Zarządu następuje 

w przypadku: 

1) działalności sprzecznej z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz 

Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

2) nie brania udziału w pracach Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku bez 

podania przyczyny; 

3) opóźnienia dłuższego niż trzy miesiące z opłatą składki członkowskiej; 

4) działania na szkodę Stowarzyszenia; 

5) popełnienia czynu niegodnego członka Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku; 

6) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. 

3. Ustanie członkostwa wspierającego w Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

stwierdza Zarząd w drodze uchwały w następujących przypadkach: 

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia; 

2) zaprzestania działalności wspierającej; 
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3) utraty osobowości prawnej; 

4) śmierci członka będącego osobą fizyczną. 

 

§ 15 

1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 

od uchwały Zarządu o utracie członkostwa wspierającego, członkowi przysługuje prawo 

odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie co najmniej na 21 dni przed 

datą Walnego Zebrania Członków. 

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Organa Władzy Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

§ 16 

1. Organami Władzy Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wszystkich władz Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku trwa trzy lata. 

3. Wybór do organów władzy odbywa się w głosowaniu jawnym. 

 

§ 17 

1. Najwyższym organem władzy Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Walne 

Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku jako 

zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze zawiadamiając wszystkich 

członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed datą zebrania, 

poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia lub w każdy inny 

skuteczny sposób. 

3. Walne Zebranie Członków jest ważne niezależnie od liczby na nim obecnych członków. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na 

zebraniu w głosowaniu jawnym. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej; 

3) na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych, w terminie 30 

dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie. 
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§ 18 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalenie głównych kierunków działania Ekumenicznego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku; 

2) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Ekumenicznego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku; 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;  

4)  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

6) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków; 

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków 

Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

8) uchwalanie zmian Statutu; 

9) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości; 

10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia; 

11)  nadawanie dyplomów, wewnętrznych odznaczeń i medali. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym; 

2) członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym. 

 

§ 19 

 

1.  Zarząd Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku liczy, co najmniej pięć osób i nie 

więcej niż dziewięć osób.  

2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków, określając liczebność Zarządu w 

danej kadencji w zgodzie z ust. 1.     

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród swojego grona 

prezesa, dwóch wiceprezesów sekretarza i skarbnika, którzy stanowią jego Prezydium. 

Wiceprezes Zarządu może jednocześnie pełnić funkcję skarbnika lub sekretarza Zarządu. 

4.   Prezydium kieruje bieżącą pracą Zarządu. 

5.  Zarząd kieruje całokształtem działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w kwartale. 

7. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa opracowany i przyjęty w drodze uchwały 

Regulamin Organizacyjny Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zatwierdzony przez 

Walne Zebranie Członków.   
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§ 20 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zewnątrz i 

działanie w jego imieniu; 

2) realizowanie programu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków; 

3) podejmowanie uchwały o członkostwie w krajowych i międzynarodowych 

organizacjach; 

4) prowadzenie spraw członkowskich; 

5) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej;  

6) kierowanie bieżącą pracą Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych; 

8) ustalanie planów działalności i budżetu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku; 

9) zarządzanie majątkiem i funduszami Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

10) opracowywanie preliminarzy, programów i sprawozdań budżetu. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy 

obecności połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos 

prezesa. 

3. Zarząd może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw administracyjno – 

księgowych. 

 

§ 21 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 

2. Wybrana przez Walne Zebranie Członków Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu 

członków i na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza.  

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz Ekumenicznego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu Ekumenicznego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej. 
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§ 22 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej pracy Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i 

przedstawianie Zarządowi wniosków z kontroli oraz żądanie sprawozdania z ich 

realizacji; 

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków; 

3) kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki 

finansowej Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

w obecności co najmniej połowy jej składu osobowego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

 

§ 23 

1. W przypadku zmniejszenia się składu organów władzy Ekumenicznego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku wymienionych w § 16 ust.1 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. 

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, z tym, 

że liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu. 

3. Dokooptowani członkowie do organów władzy Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków.  

 

Rozdział V 

Majątek Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

§ 24 

1. Majątek Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą stanowić nieruchomości, 

ruchomości i fundusze.  

2. Źródłami majątku Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są: 

1) wpływy ze składek członkowskich i wpisowe; 

2) darowizny, spadki, zapisy; 

3) wpływy z ofiarności prywatnej i zbiórki publicznej, loterie, aukcje; 

4) dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług. 

3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych. 

4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia są przechowywane na koncie 

bankowym Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku albo lokowane w inny sposób 

wskazany przez Zarząd. 
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§ 25 

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku może prowadzić działalność gospodarczą według 

ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, z której dochód przeznaczony jest na 

realizację celów statutowych. 

 

§ 26 

Gospodarkę finansową Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzi się według 

zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 27 

1. Do reprezentowania Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w stosunkach 

zewnętrznych w tym do podpisywania pism i dokumentów związanych z bieżącą 

działalnością Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo prezes Zarządu 

Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub dwóch członków Zarządu, w tym 

jeden z wiceprezesów Zarządu. 

2. Do ważności składanych oświadczeń woli, nabywania praw i zaciągania zobowiązań 

wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa łącznie ze skarbnikiem lub innym 

członkiem Zarządu  

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

§ 28 

Zmiana statutu lub rozwiązanie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w 

drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością przy 

obecności połowy członków Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w pierwszym 

terminie; w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego 

dnia, wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 

 

§ 29 

W przypadku rozwiązania Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 

1) majątek przeznacza się na cel określony w uchwale ostatniego Walnego Zebrania 

Członków; 

2) likwidatorami Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są członkowie 

ostatniego Zarządu; 

3) koszty likwidacji pokrywa się z majątku Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 
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Rozdział VII 

Postanowienie końcowe 

§ 30 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

2. Niniejszy Statut został uchwalony przez Zebranie Założycieli Ekumenicznego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 14 maja 2012 roku. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

 

 
1.  Janina Wiktoria Choińska 
 
 
2.  Roman Zygmunt Michalak 
 
 
 


