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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
EKUMENICZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ChAT 

 

I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE 

§ 1 

1. Podstawowym zadaniem regulaminu organizacyjnego jest określenie celu i zakresu działania 
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT zwanym dalej EUTW ChAT lub zamiennie 
EUTW oraz uprawnień i odpowiedzialności z nich wynikających dla Zarządu i innych stanowisk 
kierowniczych. 

2. Regulamin organizacyjny nie może naruszać ustawowych bądź statutowych kompetencji 
organów władzy EUTW. 

§ 2 

1. EUTW jako Stowarzyszenie działa na podstawie: 

1) 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 późn. zm.), 

2) Statutu EUTW, 
3) Niniejszego regulaminu. 

2. EUTW jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze KRS: 0000428283. 
3. Siedzibą EUTW jest Warszawa, ul. Broniewskiego 48, w obiektach uczelni ChAT. 
4. Przedmiotem działania EUTW są cele i środki działania określone w rozdziale II § 7 i § 8 Statutu 

EUTW.  
 

II. WŁADZAMI UNIWERSYTETU SĄ: 

§ 3 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Ekumenicznego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku jako zebranie 
sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze.   

3. 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. 
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków określone są w statucie § 18. 

§ 4 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  
4. Kompetencje Komisji Rewizyjnej określone są w statucie § 22. 

 



 2 

§ 5 

1. Zarząd składa się z co najmniej z pięciu osób i nie więcej niż 9 osób, w tym 3 członków Prezydium: 
a) Prezes Zarządu EUTW,  
b) Wiceprezes ds. Organizacyjnych – SEKRETARZ,  
c) Wiceprezes ds. Finansowych – SKARBNIK,  

2. Prezydium kieruje bieżącą pracą Zarządu. 
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności EUTW, a za swoją pracę i działalność odpowiada      

przed Walnym Zebraniem Członków. 
4. Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zebraniu Członków na okres trzech lat.   
5. Do reprezentowania EUTW w stosunkach zewnętrznych w tym do podpisywania pism i     

dokumentów związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia upoważniony jest     
jednoosobowo prezes Zarządu EUTW lub dwóch członków Zarządu w tym jeden z wiceprezesów 
Zarządu.  

6. Do ważności składanych oświadczeń woli, nabywania praw i zaciągania zobowiązań do wysokości 
stanowiącej równowartość w PLN kwoty 1.000 EUR (jeden tysiąc EUR), uprawniony jest prezes 
Zarządu w pozostałym przypadku dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa łącznie ze skarbnikiem 
lub innym członkiem zarządu. 

7. Kompetencje Zarządu EUTW określone są w statucie § 20.    
 

III. STRUKTURA PROCESU ZARZĄDZANIA W UNIWERSYTECIE 

§ 6 

1. Struktura zarządzania w EUTW obejmująca stanowiska kierownicze i samodzielne oraz    
podstawowe komórki organizacyjne jest przedstawiona w Załączniku nr 1. 

2. Podstawowe funkcje /zakresy działania/ stanowisk kierowniczych i komórek organizacyjnych oraz 
stanowisk samodzielnych określa Załącznik nr 2. 

3. W budowie struktury zarządzania i tworzenia stanowisk kierowniczych i samodzielnych     
obowiązują następujące zasady: 
1) Zdolność do samodzielnego wykonywania zadań wynikających z zakresu działania, doboru 

odpowiednich czynników ludzkich i rzeczowych niezbędnych do osiągnięcia            
zamierzonego celu oraz jego realizacji. 

2) Organizowanie się spontanicznie i oddolnie Zespołów, Grup, Klubów itp. mając za podstawę 
doświadczenia z wieloletniej pracy zawodowej i społecznej słuchaczy EUTW. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Opracowany i przyjęty w drodze uchwały przez Zarząd niniejszy Regulamin Organizacyjny wraz z 
Załącznikami Nr 1 i 2 stanowią podstawę organizacji EUTW - po zatwierdzeniu przez Walne 
Zebranie Członków. 

2. Zmiany niniejszego regulaminu wprowadza Prezydium Zarządu, które przedstawia do 
zatwierdzenia na najbliższym zebraniu Zarządu. 


