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ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk
Ekonomicznych przy Mickiewicza 66” zwane dalej "Stowarzyszeniem".
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto
Szczecin 71-101, ul. Mickiewicza 64.
§3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa regulujących wolność zrzeszania
się, w chwili przyjęcia Statutu regulowane przepisami: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.), innych ustaw
oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.
3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
§4
1. Stowarzyszenie może powołać terenowe jednostki organizacyjne zwane dalej Oddziałami.
1) Oddziały powstają zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, na wniosek co
najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
2) Powoływanie Oddziałów oraz określanie ich siedziby leży w kompetencji
Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji których
działalnością Stowarzyszenie jest zainteresowane.

§6
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywności członków i wolontariuszy.
2. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, tworzyć biura
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Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów oraz samodzielnie bilansujące się jednostki
gospodarcze.
3. Do dokonywania za Stowarzyszenie czynności z zakresu prawa pracy upoważnieni są
odpowiednio: dyrektor biura Zarządu Głównego i dyrektorzy biur Zarządów oddziałów.
4. Stowarzyszenie może podjąć decyzję o prowadzeniu działalności odpłatnej, także jako
działalności pożytku publicznego.
5. Stowarzyszenie może podjąć decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej.
6. Podjęcie działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej może nastąpić

po

spełnieniu warunków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
7. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
8. Członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze, członkowie władz Stowarzyszenia nie mają
prawa żądać od Stowarzyszenia wynagrodzenia na swoje czynności na rzecz
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA
§7
1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walny Zjazd Stowarzyszenia oraz
2) Zarząd Główny.
2. Organem Stowarzyszenia jest Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński.
3. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Zjazd Oddziału oraz
2) Zarząd Oddziału.
4. Organem Oddziału Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna Oddziału i Sąd Koleżeński
Oddziału.
5. Wszystkie ograny i władze Stowarzyszenia są wybierane na czas określony, a ich
kadencja trwa 4 lata.
6. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
członków tych władz obecnych na posiedzeniu.
7. Uchwały władz naczelnych Stowarzyszenia są wiążące dla władz Oddziałów.

3

8. Władze wyższego szczebla mogą zawiesić bądź uchylić każdą uchwałę władz niższego
szczebla, jeśli narusza ona przepisy prawa lub jest niezgodne z postanowieniami statutu.
9. Władze i organy Stowarzyszenia mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu
każdego członka z powodu jego bezczynności lub działań sprzecznych z prawem lub
statutem, przy obecności i większością głosów wymaganą dla podejmowania uchwał
przez te organy.
10.

W przypadku ustąpienia albo odwołania członka lub części członków Zarządu
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego – organom
tym przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej składu władz. W
przypadku ustąpienia albo odwołania członka we władzach Oddziału postanowienia
zd. 1 stosuje się odpowiednio.

11.

W przypadku ustąpienia wszystkich członków poszczególnych władz i organów wybór
nowych członków następuje na walnym zjeździe na zasadach przewidzianych w statucie
dla wyboru władz określonego rodzaju.

12.

Na okres zawieszenia, który nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, powoływany jest
pełnomocnik przez władze wyższego szczebla.
§8

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd Stowarzyszenia. Walny Zjazd
Stowarzyszenia zwoływany jest co 4 lata przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
2. Walny Zjazd Stowarzyszenia może być zwyczajny i nadzwyczajny.
3. Walny Zjazd zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, listów poleconych,
telefonicznie lub przesyłkami kurierskimi, wysłanymi - co najmniej na dwa tygodnie
przed terminem Walnego Zjazdu. Dzień wysłania zawiadomień uważa się za dzień
ogłoszenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zjazdu oraz
szczegółowy

porządek

obrad

załączając

do

zawiadomienia

kopie

lub

skany

przygotowanych na ten Zjazd dokumentów:
a) sprawozdanie merytoryczne,
b) sprawozdanie finansowe,
c) sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz
e) inne dokumenty i wnioski, będące tematem obrad Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia może być zwołany z inicjatywy Zarządu
Głównego Stowarzyszenia, lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek
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co najmniej 1/3 Oddziałów Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia winien być zwołany w ciągu dwóch tygodni
od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których został zwołany. § 9 ust.
3 zdanie trzecie nie stosuje się.
6. W sprawach nagłych lub niecierpiących zwłoki, Nadzwyczajny Walny Zjazd
Stowarzyszenia może być zwołany w terminie tygodnia od daty podjęcia uchwały
Zarządu Głównego lub daty rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 8 ust. 4.
Wniosek taki Zarząd Główny obowiązany jest rozpatrzeć w terminie tygodnia od daty
jego doręczenia. § 8 ust. 3 nie stosuje się.
7. Z głosem doradczym mogą brać udział w Walnym Zjeździe osoby zaproszone przez
Zarząd Główny, lub Główną Komisję Rewizyjną.
§9
1. W Walnym Zjeździe Stowarzyszenia mogą brać udział wszyscy członkowie
Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 9 ust. 5.
2. W przypadku braku wymaganego quorum wyznacza się, 14 dni po pierwszym terminie
drugi termin zjazdu. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu

na liczbę

obecnych, zwykłą większością głosów.
3. Walny Zjazd Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
4. Obradami

Walnego

Zjazdu

Stowarzyszenia

kieruje

Prezydium

w

składzie:

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, posiadają oni czynne i bierne
prawo wyborcze.
5. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Walny Zjazd
zostaje zastąpiony Zjazdem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na pięciu
członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu zwołania kolejnego walnego
zjazdu.
6. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd
Główny.
§ 10
1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Stowarzyszenia należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego
Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego;
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2) udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia na wniosek Głównej
Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
4) wybór Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego
Sądu Koleżeńskiego;
5) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia;
6) ustalanie kierunków działania i programu działalności Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
8) rozpatrywanie innych spraw, które ze względu na szczególną ważność wymagają
uchwały Walnego Zjazdu Stowarzyszenia;
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.
§ 11
1. Zarząd Główny składa się z 5 członków wybieranych przez Walny Zjazd Stowarzyszenia
lub też z osób dokooptowanych przez właściwe organy zgodnie z § 7 ust. 10 Statutu.
§ 12
Zarząd Główny wybiera ze swego grona:
1) Prezesa Zarządu Głównego;
2) dwóch Wiceprezesów
3) Skarbnika.
4) Sekretarza.
§ 13
1. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie
rzadziej niż dwa razy w roku i zwoływane są przez Prezesa Zarządu Głównego, lub jego
Zastępcę.
§ 14
1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes
Zarządu Głównego, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 15
1. Zarząd Główny realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia i za swą działalność
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odpowiada przed Walnym Zjazdem Stowarzyszenia oraz Główną Komisją Rewizyjną.
2. Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi
Zjazdami Stowarzyszenia;
2) realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zjazdu Stowarzyszenia;
3) zatwierdzanie problemowych planów pracy, budżetu oraz sprawozdań z ich
wykonania;
4) powoływanie komisji problemowych i organów doradczych Zarządu Głównego;
5) uchwalanie wszelkich regulaminów Stowarzyszenia, których uchwalenie nie zostało
zastrzeżone do właściwości innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:
regulaminów pracy Zarządu Głównego, komisji oraz biura;
6) rozpatrywanie odwołań od wyroków Głównego Sądu Koleżeńskiego;
7) zwoływanie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia;
8) zwoływanie Walnego Zjazdu oddziału Stowarzyszenia w przypadku bezczynności
władz Oddziału;
9) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;
10)

ustalanie wysokości i terminów płatności:
a) wpisowego,
b) składki członkowskiej,
c) innych składek krajowych;

11) gospodarka funduszami Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego budżetu;
12) zawieszanie i uchylanie uchwał podjętych przez władze niższego szczebla o ile są
sprzeczne ze statutem lub uchwałami Zarządu Głównego lub obowiązującymi
przepisami prawa;
13) zasięganie opinii i powoływanie ekspertów lub doradców spoza Stowarzyszenia,
w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
14) kierowanie i nadzór nad podległymi oddziałami terenowymi;
15) szkolenie swoich członków i wolontariuszy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
wynikających z wykonywanych zadań statutowych;
16) przyjmowanie i skreślanie członków na zasadach określonych w statucie;
17) nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia;
18) nadawanie wyróżnień dla członków stowarzyszenia i innych osób wspomagających
działalność statutową Stowarzyszenia;
19) sporządzanie i publikowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rocznego
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sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia;
20) sporządzanie i ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego;
21) prawo składania zastrzeżeń w formie odwołań co do sposobu prowadzenia
czynności kontrolnych i ustaleń Głównej Komisji Rewizyjnej;
22) organizowanie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej dla potrzeb
Stowarzyszenia;
23) udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia oraz do czynności bankowych i procesowych, dla
wyznaczonych przez Zarząd Główny osób;
24) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura, głównego księgowego, rzecznika
prasowego Stowarzyszenia i kierowników samobilansujących się jednostek
gospodarczych;
25) tworzenie i organizowanie biura Stowarzyszenia oraz niezbędnych stałych lub
doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu
organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania;
§ 16
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na Walnym Zjeździe
Stowarzyszenia lub jak w § 7 ust. 10 w tym Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza
i Członków.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach
Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
3. Główna Komisja Rewizyjna jest odrębnym i niezależnym od Zarządu Głównego organem
Stowarzyszenia i nie podlega żadnemu organowi zarządzającemu w zakresie
wykonywanych przez siebie działań dotyczących między innymi sprawowania kontroli
i nadzoru nad działalnością Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani
też Zarządu Oddziału jak też nie mogą pozostawać z członkami organów zarządzających
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub zależności z tytułu zatrudnienia.
5. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej za pełnioną funkcję mogą otrzymywać zwrot
uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków członka
Komisji.
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7. Kandydaci na stanowisko członka Głównej Komisji Rewizyjnej przed wystawieniem
swojej kandydatury obowiązani są złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków
określonych w ustępach 4 i 5 niniejszego paragrafu.
8. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej 2 razy w roku
i są zwoływane przez Przewodniczącego.

§ 17
1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej
pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
2) współdziałanie i koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnych niższego szczebla
i opracowywanie regulaminu pracy tych komisji;
3) wyrażanie opinii i składanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie, po upływie roku
budżetowego, absolutorium Zarządowi Głównemu;
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej;
5) wnioskowanie o odwołanie członka lub członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
6) kontrola działalności pozostałych organów Stowarzyszenia;
7) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Stowarzyszenia wniosków i informacji o wynikach
przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdania ze swojej działalności;
8) rozpatrzenie w ciągu 30 dni odwołania złożonego przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia, członków oraz oddziały Stowarzyszenia;
9) przewodniczący lub 2/3 składu Głównej Komisji Rewizyjnej może wnioskować
o odwołanie członka Głównej Komisji Rewizyjnej;
10) przedstawianie Zarządowi Głównemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
11) prawo żądania zwołania Walnego Zjazdu Stowarzyszenia, w razie nie zwołania go
przez Zarząd Główny, w terminie i trybie ustalonym w statucie;
12) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag,
wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
§ 18
1. Główny Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia powołanym do rozstrzygania spraw
związanych z naruszeniem dyscypliny organizacyjnej.
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2. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych na Walnym Zjeździe
Stowarzyszenia lub jak w § 7 ust. 10 w tym Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza
i Członków.
3. Główny Sąd Koleżeński działa na podstawie własnego regulaminu, przyjętego przez
Walny Zjazd Stowarzyszenia.
4. Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zjeździe
Stowarzyszenia.
5. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego są niezawiśli i nie podlegają Zarządowi
Głównemu ani Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.
7. Główny Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzech członków na mocy
przekonania opartego na swobodnej ocenie zebranego w danej sprawie materiału, w tym
dowodów.
8. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko członkom
władz i organów - naczelnych oraz oddziałów i jest instancją odwoławczą od orzeczeń
Sądów Koleżeńskich Oddziałów.
9. Główny Sąd Koleżeński wymierza kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszeniem w prawach członka na okres od trzech miesięcy do dwóch lat,
4) wykluczeniem

ze

Stowarzyszenia

z

równoczesnym

pozbawieniem

odznak

Stowarzyszenia i tytułów honorowych.
10. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie się do Zarządu Głównego
Stowarzyszenia
11. W terminie jednego miesiąca od podjęcia orzeczenia, Główny Sąd Koleżeński sporządza z
urzędu uzasadnienie swojego orzeczenia i niezwłocznie doręcza obwinionemu członkowi
Stowarzyszenia orzeczenie z uzasadnieniem.
12. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego o służy odwołanie się do Zarządu Głównego
Stowarzyszenia. Decyzja Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest ostateczna.
13. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaskarżanego orzeczenia z
uzasadnieniem.
§ 19
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1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walny Zjazd Oddziału zwoływany przez
Zarząd Oddziału, co 4 lata.
2. Walny Zjazd Oddziału może być zwyczajny i nadzwyczajny.
3. Walny Zjazd zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą elektroniczną lub
kurierską, wysłanymi, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zjazdu.
Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę,
godzinę i miejsce Walnego Zjazdu oraz szczegółowy porządek obrad załączając do
zawiadomienia przygotowane na ten Zjazd dokumenty:
1) sprawozdanie merytoryczne,
2) sprawozdanie finansowe,
3) sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
5) oraz inne dokumenty i wnioski, będące tematem obrad Walnego Zjazdu Oddziału.
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału może być zwołany z inicjatywy Zarządu Oddziału,
lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5. Nadzwyczajny Walny Zjazd oddziału winien być zwołany w terminie jednego miesiąca
od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
6. Z głosem doradczym mogą brać udział w Zjeździe Oddziału osoby zaproszone przez
Zarząd Oddziału.
§ 20
1. Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:
1) ustalanie kierunków działania i programu działalności Oddziału;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji
3) Rewizyjnej Oddziału oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału;
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej
Oddziału;
5) wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Sądu Koleżeńskiego
Oddziału;
6) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Oddziału;
7) rozpatrywanie innych spraw, które ze względu na szczególną ważność wymagają
uchwały Zjazdu Oddziału.
§ 21
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Zarząd Oddziału składa się z 3 członków wybieranych przez Zjazd Oddziału
Stowarzyszenia lub dokooptowane osoby przez właściwe organy zgodnie z § 7 ust 10.
§ 22
Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona:
1) Prezesa Zarządu Oddziału;
2) Sekretarza;
3) Skarbnika;
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na
sześć miesięcy i zwoływane są przez Prezesa Zarządu Oddziału, lub jego Zastępcę.
§ 24
1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes
Zarządu Oddziału, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 25
1. Zarząd Oddziału realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia i za swą działalność, w
zależności od tego czy wiąże się z zadaniami oddziału czy Stowarzyszenia jako całości,
odpowiada przed Walnym Zjazdem Oddziału, Komisją Rewizyjną Oddziału, Zarządem
Głównym, Główną Komisją Rewizyjną.
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Oddziału w okresie między Zjazdami;
2) realizacja uchwał i wytycznych Zjazdu Oddziału oraz Zarządu Głównego;
3) zatwierdzanie problemowych planów pracy, budżetu oraz sprawozdań z ich
wykonania;
4) powoływanie komisji problemowych i organów doradczych Zarządu Oddziału;
5) uchwalanie regulaminów pracy komisji i biura;
6) zwoływanie Zjazdu Oddziału;
7) zasięganie opinii i powoływanie ekspertów lub doradców spoza Stowarzyszenia,
w sprawach związanych z działalnością Oddziału;
8) szkolenie swoich członków i wolontariuszy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
wynikających z wykonywanych zadań statutowych;
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9) wnioskowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o nadanie tytułu honorowego
członka;
10) sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rocznego sprawozdania
finansowego

i

merytorycznego

z

działalności

Oddziału

Stowarzyszenia

i przekazywanie go do Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
11) prawo złożenia zastrzeżeń do Głównej Komisji Rewizyjnej wobec sposobu
prowadzenia czynności kontrolnych i ustaleń Komisji Rewizyjnej Oddziału.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybieranych na Walnym Zjeździe
Oddziału lub jak w § 7 ust. 10 niniejszego statutu w tym Przewodniczącego, Zastępcę,
Sekretarza i Członków.
2. Członkowie

Komisji

Rewizyjnej

Oddziału

mają

prawo

brania

udziału

w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału jest odrębnym i niezależnym od Zarządu Oddziału organem
Stowarzyszenia i nie podlega żadnemu organowi zarządzającemu w zakresie
wykonywanych przez siebie działań dotyczących między innymi sprawowania kontroli
i nadzoru nad działalnością Zarządu Oddziału.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Zarządu Oddziału jak
też nie mogą pozostawać z członkami organów Zarządzających w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału za pełnioną funkcję mogą otrzymywać zwrot
uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków członka
Komisji.
7. Kandydaci na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej Oddziału przed wystawieniem
swojej kandydatury obowiązani są złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków
określonych w punktach 4 i 5 niniejszego paragrafu.

§ 27
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności
13

Oddziału;
2) posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się, co najmniej 1 raz w roku;
3) udzielanie lub nie udzielanie po upływie roku budżetowego absolutorium Zarządowi
Oddziału;
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału;
5) wnioskowanie o odwołanie członka lub członków Zarządu Oddziału;
6) kontrola działalności pozostałych organów Oddziału;
7) zwoływanie Walnego Zjazdu Oddziału Stowarzyszenia w przypadku bezczynności
władz Oddziału;
8) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Oddziału wniosków i informacji o wynikach
przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdania ze swojej działalności;
9) przedkładanie Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej
działalności oraz wniosków i informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli;
10) rozpatrywanie w ciągu 30 dni odwołań składanych przez Zarząd Oddziału
Stowarzyszenia;
11) przewodniczący lub 2/3 składu Komisji Rewizyjnej Oddziału może wnioskować
o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej Oddziału.
§ 28
1. Sąd Koleżeński Oddziału jest organem Stowarzyszenia powołanym do rozstrzygania
spraw związanych z naruszeniem dyscypliny organizacyjnej.
2. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków wybieranych na Walnym Zjeździe
Oddziału lub jak w § 7 ust. 10 w tym Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza
i Członków.
3. Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie własnego regulaminu, zatwierdzonego
przez Walny Zjazd Oddziału.
4. Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zjeździe
Oddziału oraz przesyła je do Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału są niezawiśli i nie podlegają Zarządowi
Oddziału ani Komisji Rewizyjnej Oddziału.
6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.
7. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w składzie, co najmniej trzech członków na mocy
przekonania opartego na swobodnej ocenie dowodów.
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8. Sąd Koleżeński Oddziału wymierza kary:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszeniem w prawach członka na okres od trzech miesięcy do dwóch lat;
4) wykluczeniem

ze

Stowarzyszenia

z

równoczesnym

pozbawieniem

odznak

Stowarzyszenia i tytułów honorowych.
9. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału służy odwołanie się do Głównego Sądu
Koleżeńskiego.

Orzeczenie

Głównego

Sądu

Koleżeńskiego,

jest

orzeczeniem

ostatecznym.
10. W terminie jednego miesiąca od podjęcia orzeczenia Sąd Koleżeński Oddziału sporządza
z urzędu uzasadnienie swojego orzeczenia i niezwłocznie doręcza obwinionemu
członkowi Stowarzyszenia orzeczenie z uzasadnieniem.
11.

Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaskarżanego orzeczenia.
ROZDZIAŁ III
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 29
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszanie absolwentów ze wszystkich okresów istnienia Wydziału i innych osób
zainteresowanych utrzymywaniem z nim kontaktów.
2. Utrzymanie stałej łączności między absolwentami i przyjaciółmi, pogłębianie więzi
koleżeńskiej, pielęgnowanie ducha solidarności zawodowej i koleżeńskiej oraz
propagowanie ich osiągnięć.
3. Inicjowanie i wspieranie realizacji przedsięwzięć naukowych i oświatowowychowawczych.
4.Współpraca z Władzami Wydziału w celu jego rozwoju i pielęgnowania związanych z
nim tradycji.
5. Współpraca z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz organizacjami branżowymi,
zawodowymi i społecznymi w kraju i za granicą.
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Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:
integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską,
organizowanie różnych form kształcenia dla członków Stowarzyszenia, nie
zastrzeżonych dla innych podmiotów prawa,
wspieranie współpracy i wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia,
prowadzenie na podstawie obowiązujących przepisów działalności wydawniczej,
współpracę z organami administracji państwowej i gospodarczej,
współpracę z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami ,
pozyskiwanie środków na rzecz Stowarzyszenia i Uczelni,
finansowanie programów naukowych i badawczych, w tym zajęć zaproszonych
wykładowców,
zakup aparatury do badań oraz książek, wydawnictw i elektronicznych nośników
informacji,
organizowanie konferencji, narad, kursów, odczytów, wystaw, pokazów, szkoleń,
wyjazdów krajowych i zagranicznych, spotkań okolicznościowych oraz czynnej
rekreacji jako ważnych czynników integracji środowiska,
inne działania wspomagające edukację,
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych,
działalność wspomagającą zrównoważony rozwój społeczno- ekonomiczny.

ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 30
1. Stowarzyszenie zrzesza członków :
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która
ukończyła 18-ty rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i zgłosiła swój akces do Stowarzyszenia w formie pisemnej deklaracji może korzystać
z czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału większość
muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 31
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1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) brania udziału w pracach, szkoleniach i imprezach oraz korzystania ze wszystkich
urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia;
3) wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia;
4) otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w zakresie realizacji zadań
statutowych;
5) używania odznak i znaków, a także reprezentowania barw Stowarzyszenia;
6) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności
Stowarzyszenia;
7) otrzymywania odzieży ochronnej podczas wykonywania działań statutowych na
zasadach określonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia;
8) otrzymywania zwrotu kosztów poniesionych w trakcie wykonywania czynności
zleconych przez władze Stowarzyszenia. Zwrot poniesionych kosztów następuje
każdorazowo na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień, poleceń władz
Stowarzyszenia;
2) branie czynnego udziału w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia;
3) opłacanie ustalonych składek członkowskich w terminie do 30 czerwca każdego roku;
4) ochrona mienia Stowarzyszenia, jako wspólnego dobra wszystkich jego członków;
5) propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz pozyskiwanie nowych członków;
6) godne reprezentowanie organizacji swoją postawą i sumiennym wykonywaniem
nałożonych na niego obowiązków;
7) kierowanie się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzeżenie jedności
i dobrego imienia Stowarzyszenia
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia członka dokonanego na piśmie;
2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek nie opłacenia składek
członkowskich w terminie;
3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu działalności na szkodę
Stowarzyszenia, w sposób sprzeczny z celami określonymi w statucie, utraty lub
ograniczenia sądowej zdolności do czynności prawnych;
4) rozwiązania się Stowarzyszenia lub Oddziału;
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5) pozbawienia praw publicznych;
6) śmierci członka;
7) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
8) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, których tę
godność nadała.
4. Uchwałę

o

wykluczeniu

lub

skreśleniu

członka

podejmuje

Zarząd

Główny

Stowarzyszenia.
5. Od uchwały o zawieszeniu lub skreśleniu przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o zawieszeniu lub skreśleniu - wraz z uzasadnieniem - członka Stowarzyszenia, którego
to dotyczy.
6.

Zatarcie kar, o których mowa w § 18 ust. 9 pkt 1 i 2 oraz § 28 ust. 8 pkt 1 i 2 następuje po
upływie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kar, o których mowa w § 18 ust. 9 pkt. 3 do 5
oraz § 28 ust. 8 pkt. 3 do 5 może nastąpić - nie wcześniej niż po upływie dwóch lata od
ich orzeczenia - na mocy orzeczenia właściwego Sądu Koleżeńskiego, wydanego na
wniosek zainteresowanego.

7. Ukarany członek Stowarzyszenia nie może pełnić funkcji we władzach i organach
Stowarzyszenia do czasu zatarcia kary.
8.

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli;
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego;
18

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.".
9.

Przez wyrażenie "osoby bliskie" rozumie się osoby, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 32
Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest osoba fizyczna, której Zarząd Główny, nadał
członkostwo honorowe za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia. Członek honorowy jest
zwolniony ze świadczeń członkowskich oraz innych opłat związanych z członkowstwem.
§ 33
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, wnosząca stałe wkłady
finansowe lub materialne na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna może działać
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 34
1. Członkowie wspierający mają prawo:
a) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
b) na podstawie uchwały Zarządu Głównego zostać członkiem zwyczajnym;
c) udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i innych formach działalności
Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a) opłacania składek członkowskich;
b) popierania działalności Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób
c) Członek wspierający ma wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.

ROZDZIAŁ V
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MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, spadki i zapisy na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarność publiczna;
3) dotacje i subwencje;
4) nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie;
5) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych;
6) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
7) odsetki bankowe;
8) dochody z działalności gospodarczej;
9) dochody kapitałowe.
2. Dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Stowarzyszenia, z poszanowaniem woli donatorów lub
spadkodawców.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia odpowiednie oświadczenia wymagane
prawem składa Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
4. Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na cele określone w Statucie.
5. Majątek Stowarzyszenia stanowią: wartości niematerialne i prawne, trwały majątek
rzeczowy i finansowy, zapasy,

środki pieniężne

oraz należności i rozliczenia

międzyokresowe.
6. Dochody i mienie Stowarzyszenia nie mogą stanowić przysporzeń majątkowych
osobom prywatnym lub organizacjom działającym dla zysku, za wyjątkiem zwrotu
należnych im kosztów lub wynagrodzenia za pracę, lub jako zapłata za rzeczy
zakupione przez Stowarzyszenie zgodnie z ich ceną rynkową.
7. Na wniosek Zarządu Oddziału, Zarząd Główny może przenieść na oddział własność
lub inne prawa do nieruchomości znajdującej się na terenie działania oddziału, jeśli
przemawia za tym ważny interes Oddziału, nie stoi to w sprzeczności z interesami
innych Oddziałów, a także jest uzasadnione interesem gospodarczym i względami
organizacyjnymi Stowarzyszenia.
8. Prawa majątkowe nabyte przez oddział należą do oddziałów.
9. Zbycie praw do nieruchomości przez oddział wymaga uprzedniej zgody Zarządu
Głównego.
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10. Tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego przez oddział wymaga
zgody Zarządu Głównego.
§ 36
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich;
2) wpływy z wpisowego;
3) dotacje, subwencje, zapisy i darowizny;
4) dochody z praw majątkowych Stowarzyszenia;
5) wpływy uzyskane ze zbiórek publicznych.
2. Wpisowe i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
3. Opłaty członkowskie wpłaca się na konto bankowe lub bezpośrednio do kasy Zarządu
Głównego. Oddziały Stowarzyszenia po uzyskaniu osobowości prawnej przyjmują
wpłaty na własne konto lub w kasie Oddziału.
4. Inne wpłaty statutowe wnoszone są wyłącznie na konto bankowe Zarządu Głównego
lub Oddziału Stowarzyszenia.
5. Jednostki organizacyjne

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną mogą

tworzyć fundusze rezerwowe.
6. Gospodarka majątkiem i funduszami Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie
budżetu, bilansującego przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli.
7. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa bankowego.
8. Zasady ewidencji majątku i funduszy reguluje ustawa o rachunkowości oraz
zakładowy plan kont.
9. Rok budżetowy Stowarzyszenia trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
10. Nadzór nad majątkiem Stowarzyszenia sprawuje Zarząd Główny.
11. Oddziały Stowarzyszenia mogą dysponować własnymi funduszami i środkami
trwałymi za zgodą Zarządu Głównego.
12. 50 % wpłaty wpisowego oraz 25 % składek, Oddziały Stowarzyszenia odprowadzają
na konto bankowe Zarządu Głównego.
13. Zarząd Główny rozpatruje wnioski Oddziałów Stowarzyszenia o wsparcie finansowe
na realizację zadań statutowych.
§ 37
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1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy
przynajmniej dwóch członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia działających łącznie.
W oddziałach stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 38
1. Zmiana Statutu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walny
Zjazd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności 1/20 wszystkich członków.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd Stowarzyszenia
większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.
3. Sposób rozwiązania Stowarzyszenia oraz cel, na który ma być przeznaczony majątek
Stowarzyszenia określa Walny Zjazd Stowarzyszenia.
4. W celu przeprowadzenia likwidacji stowarzyszenia Walny Zjazd Stowarzyszenia
powołuje Komisję Likwidacyjną, w tym Przewodniczącego, Zastępcę i Członka. Określa
jednocześnie regulamin pracy Komisji Likwidacyjnej.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w

statucie,

mają

odpowiednie

zastosowanie

przepisy

ustawy

z

dnia

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn.
zm.).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
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