Załącznik nr 4
do protokołu Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia pod nazwą:
Stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 3
Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia działającego pod nazwą:
Stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia
Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) zebrani w dniu 9 czerwca 2017 roku
niniejszym postanawiają uchwalić Statut Stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie
absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, w następującym brzmieniu:

STATUT
Stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z siedzibą w Poznaniu
I.

Postanowienia ogólne
§1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa
i Administracji

Uniwersytetu

im.

Adama

Mickiewicza

w

Poznaniu

(zwane

dalej

,,Stowarzyszeniem’’) jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem, powołanym
dla utrzymywania kontaktów Wydziału Prawa i Administracji (zwanym dalej ,,Wydziałem’’) z
jego absolwentami.
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§2
1.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach
(tj. Dz.U. 2017 poz. 210 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3

1.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą –
miasto Poznań.

2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, ale może
ono zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
§4

Stowarzyszenie może być członkiem zarówno krajowych, jak i zagranicznych organizacji
o takim samym lub podobnym zakresie działania.
§5
1.

Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym (logo) odróżniającym je od innych
organizacji.

2.

Wzór znaków identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia zostanie przyjęty w uchwale
Walnego Zebrania Członków.
II.

Cele stowarzyszenia
§6

Celem Stowarzyszenia jest:
1.

integrowanie członków Stowarzyszenia w tym organizowanie zjazdów absolwentów;

2.

utrzymywanie stałej łączności absolwentów z Wydziałem;

3.

promocja osiągnięć absolwentów Wydziału;

4.

działanie na rzecz rozwoju zawodowego członków;

5.

wspieranie macierzystego Wydziału;

6.

rozwój i upowszechnianie nauki prawa i kultury prawnej.
§7

Cele stowarzyszenia osiągane są w szczególności przez:
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1.

organizowanie i prowadzenie spotkań koleżeńskich, sympozjów, szkoleń, wykładów,
odczytów, konferencji, kursów i innych podobnych form kształcenia dla absolwentów;

2.

wspieranie

kontaktów

między

absolwentami

Wydziału

Prawa

i

Administracji

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
3.

współpracę z Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu;

4.

wspieranie działalności statutowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

5.

reprezentowanie środowiska prawniczego i opiniowanie aktów prawnych;

6.

działalność wydawniczą;

7.

organizowanie zjazdów absolwentów.
III.

Członkostwo Stowarzyszenia
§8

1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych.

3.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Do członków
wspierających stosuje się postanowienia niniejszego Statutu, dotyczące tych członków
tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.
§9

1.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy absolwent kierunków
studiów prowadzonych na Wydziale.

2.

Cudzoziemcy zarówno mający miejsce zamieszkania, jak i niemający miejsca
zamieszkania

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

mogą

wstępować

do Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
§ 10
1.

Osoby pragnące zostać członkiem zwyczajnym albo wspierającym Stowarzyszenia
składają pisemną deklarację przystąpienia.

2.

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych albo wspierających decyduje Zarząd
Stowarzyszenia.
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3.

W przypadku odmowy przez Zarząd przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
osobie ubiegającej się o członkostwo przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.

4.

Uchwała Komisji Rewizyjnej dotycząca przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest
ostateczna.
§ 11

1.

Członkiem honorowym może być osoba, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i jest
zasłużona dla Stowarzyszenia.

2.

Członkiem honorowym może zostać również cudzoziemiec spełniający warunki
sprecyzowane w § 11 ust. 1.

3.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 12

1.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i innych spotkaniach,
c) wnosić do Zarządu skargi i wnioski w sprawach Stowarzyszenia,
d) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

2.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek opłacać składki członkowskie
w kwocie ustalonej przez Walne Zebranie Członków oraz brać udział w działalności
Stowarzyszenia.
§ 13

1.

Członkowie

honorowi

mają

prawo

wspierać

działalność

Stowarzyszenia,

w tym uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
2.

Członkowie honorowi nie wnoszą składek członkowskich.
§ 14

1.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w terminie czternastu dni
od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

2.

Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału
każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
§ 15
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1.

Utrata Członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
b) śmierci,
c) braku zapłaty składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 lata ,
d) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
e) nie przestrzegania postanowień władz Stowarzyszenia,
f) popełnienia czynów niegodnych absolwenta szkoły wyższej,
g) utraty przez członka będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności
prawnych albo utraty praw publicznych,

2.

O utracie członkostwa w Stowarzyszeniu decyduje Zarząd, na mocy uchwały
podejmowanej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków
w głosowaniu tajnym.

3.

Od uchwały Zarządu członek Stowarzyszenia może odwołać się do Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

4.

Uchwała

Komisji

Rewizyjnej

w

przedmiocie

stwierdzenia

utraty

członkostwa

w Stowarzyszeniu jest ostateczna.
IV. Władze Stowarzyszenia
§ 16
1.

Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2.

Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów trwa 4 lata.

V. Walne Zebranie Członków
§ 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W sprawach, w których
Statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy
do Walnego Zebrania Członków.
§ 18
1.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.
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2.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na pisemny wniosek
co najmniej 1/10 członków Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

3.

O terminie i programie Walnego Zebrania Członków każdy członek powinien zostać
poinformowany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej

wskazany

w deklaracji członkowskiej co najmniej na 7 dni przed dniem planowanego zebrania.
4.

Treść zawiadomienia Zarząd umieszcza na stronie internetowej Stowarzyszenia.
§ 19

1.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalenie Statutu i jego zmian,
c) rozpatrywanie

i

przyjmowanie

sprawozdań

finansowych

oraz

sprawozdań

z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) wybór oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń,
g) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
i) uchwalanie regulaminów pracy organów Stowarzyszenia,
j) nadanie członkostwa honorowego,
k) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Stowarzyszenia do krajowych
lub zagranicznych stowarzyszeń o tych samych lub podobnych celach działania.
2.

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością

głosów

przy

obecności

co

najmniej

połowy

osób

uprawnionych

do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
§ 20
1.

W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków, Zarząd w terminie 14 dni
zwołuje drugie zebranie.

2.

Na

Walnym

Zebraniu

Członków

w

drugim

terminie

quorum

sprecyzowane

w §19 ust. 2 nie obowiązuje. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 21

6

W obradach Walnego Zebrania Członków mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie
Stowarzyszenia. W głosowaniach biorą udział tylko członkowie zwyczajni.

VI. Zarząd
§ 22
1.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.

2.

Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.

3.

W skład Zarządu wchodzi 5 osób, w tym Prezes Zarządu, a także dwóch Wiceprezesów
i Członkowie Zarządu.

4.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, wybierany przez Walne Zebranie Członków
w odrębnym głosowaniu.

5.

Zarząd ze swego grona wybiera dwóch Wiceprezesów.

6.

Za swoją działalność Zarząd odpowiedzialny jest przed Walnym Zebraniem Członków.

7.

Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu, to w ciągu
14 dni powinno nastąpić uzupełnienie jego składu, na zasadach określonych
w § 34 Statutu.
§ 23

Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 24
1.

Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.

2.

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, a w szczególnych wypadkach Wiceprezes
Zarządu.
§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) uchwalanie planu działalności merytorycznej Zarządu oraz preliminarza wpływów
i wydatków,
c) przedkładanie

projektów

programów

działalności

statutowej

Stowarzyszenia

Walnemu Zebraniu Członków,
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z realizacji uchwał
Zebrania,
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e) podejmowanie decyzji o nabyciu lub utracie praw członka Stowarzyszenia
zwyczajnego albo wspierającego, a także odmowie przyjęcia kandydata w poczet
członków Stowarzyszenia,
f) składanie

Walnemu

Zebraniu

Członków

wniosków

o

nadanie

członkostwa

honorowego,
g) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania majątku, obciążania
majątku Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i) zarządzanie majątkiem, dysponowanie funduszami Stowarzyszenia oraz zaciąganie
w jego imieniu zobowiązań,
j) określenie wzoru deklaracji członkowskiej.
§ 26
Zarząd

podejmuje

decyzje

w

drodze

uchwał.

Uchwały

Zarządu

podejmowane

są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech
jego członków, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów,
decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
§ 27
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) śmierci,
b) utraty praw publicznych,
c) utraty zdolności do czynności prawnych,
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
e) rezygnacji z członkostwa lub odwołania przez Walne Zebranie Członków.
§ 28
1.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.

2.

Zasady wynagradzania Zarządu przewiduje regulamin wynagradzania przyjęty przez
Walne Zebranie Członków.
§ 29
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1.

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

2.

Dla dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być
ustalani przez Zarząd pełnomocnicy spośród członków władz Stowarzyszenia.

3.

Pełnomocnikiem Zarządu nie może być żaden z członków Komisji Rewizyjnej.
VII. Komisja Rewizyjna
§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna ze swego składu wybiera Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 31
1.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności
gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz
zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o udzielenie członkom Zarządowi absolutorium,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonując swoje zadania mają prawo dostępu
do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
§ 32
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,

b)

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni kalendarzowy;
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§ 33
Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały Komisji Rewizyjnej
podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej dwóch jej członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 34
1.

W

razie

zmniejszania

w § 16 lit. b i c

się

składu

władz

Stowarzyszenia

wymienionych

w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić

w drodze ich kooptacji. Kooptacji w drodze uchwały dokonują pozostali członkowie
organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
2.

W przypadku zmniejszenia się składu organów o liczbę większą aniżeli wskazaną
powyżej w ust. 1, wyboru do organów dokonuje Walne Zebranie Członków.

3.

Kadencja członków organów powołanych w trakcie kadencji w sposób określony w ust. 1
lub 2 powyżej kończy się wraz z upływem kadencji innych członków organów
powołanych przed uzupełnieniem składu organów.

VIII. Majątek i dochody Stowarzyszenia
§ 35
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz
z ofiarności publicznej.
§ 36
Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
§ 37
1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie
służącym realizacji jego celów statutowych

2.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

3.

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest zgodnie z PKD:
a) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
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b) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
c) wydawanie materiałów reklamowych (PKD 58.19.Z),
d) wydawanie wykazów oraz list (PKD 58.12.Z),
e) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
f) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
g) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
h) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
i) reklama (PKD 73.1),
j) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
k) pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),
l) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
§ 38
Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na rachunku bankowym.
§ 39
Stowarzyszenie nie może:
a)

udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem

Stowarzyszenia

w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 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
zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
b)

przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
jego organów 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)

wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio
ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d)

nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
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IX. Likwidacja Stowarzyszenia
§ 40
1.

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami
stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, chyba że uchwała o rozwiązaniu
Stowarzyszenia stanowić będzie inaczej.

2.

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale
Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.

X. Zmiana Statutu
§ 41
1.

Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

2.

Do procedury zmian Statutu nie stosuje się § 19 ust. 2.

XI. Postanowienia końcowe
§ 42
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach.
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