Statut
Stowarzyszenia Akademickiego „One Way”

Tekst jednolity z dnia 05.01.2015r.
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1.

Stowarzyszenie Akademickie „One Way” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją społeczną, działającą zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, zrzeszającą uczniów,
studentów i absolwentów oraz inne osoby związane są ze środowiskiem akademickim lub szkolnym.
§2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późn. zm) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3
1.

2.
4.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§4

Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
Rozdział 2
Cele i formy działalności
§5
Celami Stowarzyszenia są:
a.

zapewnienie warunków jak najszerszego udziału młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym,
a zwłaszcza młodzieży studenckiej;

b. rozwój i promowanie talentów oraz twórczości artystycznej wśród młodzieży;
c.

profilaktyka uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, bez narkotyków i alkoholu;

d. przełamywanie stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze młodych ludzi,
przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji;
e.

kształtowanie postaw, zmierzających do umacniania rodziny i dla drugiego człowieka,

f.

propagowanie pozytywnego modelu rozwoju kulturalno – wychowawczego, w tym, szacunku dla
pracy i zaangażowania społecznego;
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g.

rozpowszechnianie zasad etyki chrześcijańskiej wśród uczniów szkół średnich, studentów i absol wentów oraz udzielanie wszechstronnej pomocy w tym zakresie;

h.

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia;

i.

działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

j.

współpraca z organizacjami z państw Unii Europejskiej;

k.

rozwijanie innych form działalności i inicjatyw, wynikających z celów Stowarzyszenia.
§6

1.

Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków.

2. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§7

1.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a.

zakładanie i prowadzenie klubów młodzieżowych i środowiskowych dla celów statutowych, w tym
klubów studenckich o charakterze: dyskusyjnym, muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym,
turystycznym i tanecznym;

b. nieodpłatne udostępnianie ww. klubów do realizacji zadań statutowych;
c.

organizowanie grup dyskusyjnych, odczytów, wykładów, kursów, szkoleń, warsztatów, wystaw, pokazów, konferencji, seminariów, koncertów, imprez kulturalnych, obozów, wycieczek oraz innych
form oddziaływania;

d. włączanie się do ogólnospołecznych akcji, realizujących cele Stowarzyszenia, a w szczególności
kształtujących postawy moralne społeczności młodzieżowej, zwłaszcza akademickiej;
e.

prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej, wydawanie i
rozpowszechnianie książek, czasopism, broszur oraz innych form przekazu;

f.

utrzymywanie kontaktów, współpracę i przynależność do krajowych i międzynarodowych organizacji, prowadzących podobną działalność;

g. promowanie Stowarzyszenia wśród władz miasta i sponsorów;
h.

współdziałanie z władzami szkół średnich i uczelni wyższych, władzami miast, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;

i.

przyznawanie stypendiów i nagród za osiągnięcia w realizacji celów statutowych;

j.

działalność charytatywną, polegającą na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej,
w tym: pomocy materialnej dla uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów.

k. rozwijanie innych form działalności i inicjatyw, wynikających z celów Stowarzyszenia.
2. Cele Stowarzyszenia realizowane są na terenie szkół średnich i uczelni wyższych i poza nimi, zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.
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Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych;
b. honorowych;
c. wspierających.

§9
1.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
mająca chrześcijański światopogląd, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa,
która zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu, po przez złożenie pisemnej deklaracji.

2.

Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch
członków zwyczajnych.

3.

W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego mie siąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

4.

Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego
Zebrania Członków jest ostateczne.
§ 10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a.

do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

b.

uczestniczyć w zebraniach, imprezach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych
przez Stowarzyszenie.

c.

zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.

d.

korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
§ 11

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek :
a. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b.

przestrzegania zasad etyki chrześcijańskiej, postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
e.

dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
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§ 12
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a. dobrowolnego zgłoszenia wystąpienia na piśmie i skreślenia uchwałą Zarządu;
b. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu działań członka sprzecznych ze Statutem i
dobrem Stowarzyszenia;
c.

skreślenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy
lub całkowitego braku aktywności członka Stowarzyszenia;

d. śmierci członka.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.
§ 13
Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia obywatelom polskim lub innych państw, będącym osobami zasłużonymi dla rozwoju celów Stowarzyszenia.
§ 14
1.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3.

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział
z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie prawa jak
członek zwyczajny.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
5. Członek honorowy ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15
Członkostwo honorowe Stowarzyszenia wygasa przez:
a. dobrowolne zrzeczenie się;
b. pozbawienie członka honorowego tej godności uchwałą Zarządu;
c. śmierć członka honorowego.
§16
1.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, ale ma prawo brać udział z
głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
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3.

Członek wspierający posiada prawo zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów doty czących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4.

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń
oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.

Członek wspierający jest zwolniony od obowiązku uiszczania składek członkowskich.

4.

Skreślenie z listy członków wspierających następuje na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadkach określonych w § 12 ust. 1 pkt. a, b, d.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków;
b. Zarząd Stowarzyszenia.
c. Komisja Rewizyjna jako organ kontroli i nadzoru.
§ 18
1.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają
się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

2.

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jaw nym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

3.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji na wskutek
ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż 1/3 składu organu, spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów.
§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
b. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
4.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed termi nem Walnego Zebrania Członków.
§ 20

1.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze
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w trybie określonym w § 19 ust. 3.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnio nych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a.

z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c.

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

5.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 21

1.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a. W pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
b. W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 20 minut później od pierwszego terminu –
bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2.

W takiej sytuacji Walne Zebranie odbywa się z udziałem obecnych członków Stowarzyszenia i jest ono
prawomocne.

3.

O sprawach innych niż zmiany w Statucie, decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów spośród
obecnych członków Stowarzyszenia.
§ 22

Udział w Walnym Zebraniu biorą:
a. z prawem głosowania – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. wybór przewodniczącego obrad;
b. uchwalanie regulaminu obrad;
c. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
d. uchwalanie zmian w Statucie;
e. wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
f.

rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

g. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
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h.

rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Stowarzyszenia, względnie przez członków zwyczajnych;

i.

rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawach członkowskich;

j.

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

k.

podejmowanie i uchylanie uchwał oraz postanowień w sprawach, nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia;

l.

zmiana regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.

m. powoływanie i odwoływanie członków honorowych Stowarzyszenia
§ 24
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie odbywa się jawnie, za wyjątkiem głosowania nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3.

Walne Zebranie Stowarzyszenia otwiera Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu, który
przewodniczy Zgromadzeniu do czasu zatwierdzenia regulaminu obrad i wyboru przewodniczącego Zebrania.
§ 25

1. Zarząd Stowarzyszenia sprawuje swe funkcje w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia.
2.

Zarząd powoływany jest w składzie osobowym od 4 do 6 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd
wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia
Zarządu zwoływane są przez prezesa.

4.

Członkiem Zarządu nie może być osoba jednocześnie pozostająca w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem.

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba będąca jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

§ 26
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
c. określanie szczegółowych kierunków działania;
d. powoływanie i rozwiązywanie klubów środowiskowych w celu wykonywania zadań statutowych,
sprawowania nad nimi nadzoru i uchwalania regulaminów ich działalności;
e. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych;
f.

ustalanie budżetu i preliminarz;

g. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
h. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

8

i.

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

j.

podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;

k. ustalanie wysokości składek członkowskich;
l.

zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

m. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i skreślanie);
n. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;

o. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
p. przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów itp.;
q. składanie sprawozdania z działalności Zarządu przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia;
r.

ustosunkowywanie się do zaleceń Komisji Rewizyjnej;

s. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
t.

wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
§ 27

1.

Do głównych kompetencji Prezesa Zarządu należy:
a.

reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą, nawiązując i utrzymując odpowiednie relacje
z partnerami instytucjonalnymi oraz z indywidualnymi osobami, stosownymi władzami;

b. kierowanie działalnością Stowarzyszenia tak, aby były realizowane cele statutowe;
c. kierowanie zespołem pracowników oraz wolontariuszy Stowarzyszenia;
d.

budowanie razem z Zarządem, pracownikami oraz wolontariuszami Stowarzyszenia wizji i opracowywania strategii działania;

e.

rekomendowanie Zarządowi do zatwierdzenia kandydatury potencjalnych pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia;

f.

kontrola płynności finansowej Stowarzyszenia.
§ 28

1.

Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych, w tym do podpisywania dokumentów, uprawnieni są jednoosobowo: Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik. Do podpisywania bieżącej kore spondencji z Członkami Stowarzyszenia oraz pism kierowanych do innych instytucji, uprawniony jest
także Sekretarz Stowarzyszenia oraz pozostali Członkowie Zarządu.

2.

Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pie niężnego i materiałowego, dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, a także oświadcze nia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podpisują w imieniu Zarządu dwie osoby, tj.:
a. Prezes lub Wiceprezes;
b. Skarbnik.

3.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. 1 i 2 mogą być przeniesione na inne osoby upoważnione przez
Zarząd Stowarzyszenia.
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§ 29
1.

Do ważności posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność ponad połowy ich członków, w
tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

2.

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równego rozkładu głosów, głos decydujący należy do Prezesa.
§ 30

1.

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
§ 31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2.

Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.

3.

Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywią zywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia
Zarządu.

4.

Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie usta lonym statutem.

5.

Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium
władzom Stowarzyszenia.

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 32
1.

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

2.

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

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze
§ 33
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.
2.

Stowarzyszenie ma prawo posiadać, nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy zgodnie z obo wiązującymi w tej mierze przepisami.
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§ 34
1.

Majątek Stowarzyszenia dla realizacji zadań statutowych powstaje z:
a. składek członkowskich;
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej.
d. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,
e.dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
f. dochodów z działalności gospodarczej.

2.

Miesięczne składki członkowskie powinny być wpłacane za dany okres najpóźniej do końca każdego
kwartału w danym roku.

3. Zabronione jest:
a.

udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, organów, pracowników oraz ich osób bliskich;

b.

przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Rozdział 6
Zmiany Statutu i likwidacja Stowarzyszenia
§ 35
1.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3 członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego
Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego
Zebrania Członków.

3.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przepro wadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie powołuje likwidatora.
5.

Walne Zebranie określi kwestię przeznaczenia środków finansowych pozostałych po likwidacji Stowa rzyszenia na cele określone w § 5.

6.

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 / tekst
jednolity DzU z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm. /.
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