STATUT
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
Opolskiego, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
§2
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która jest absolwentem Uniwersytetu
Opolskiego, zwanego dalej Uniwersytetem oraz jego poprzedniczki, Wyższej Szkoły
Pedagogicznej.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia oraz jego władz jest Miasto Opole, a teren działania obejmuje obszar
Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może
prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§4
Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r „Prawo o
stowarzyszeniach", ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

§5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie
przepisami.

§7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy ogółu
członków, w oparciu o założenia statutu Stowarzyszenia. Do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników, powoływać biura.
§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w ramach obowiązujących
przepisów.

Rozdział II
Cele i formy działania
§9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integrowanie absolwentów Uniwersytetu. dla utrzymania i stałego pogłębiania
więzi koleżeńskiej oraz kultywowania i rozwijania kultury polskiej.
2. Kreowanie obrazu Uniwersytetu w środkach masowego przekazu.
3. Formułowanie strategii promocji studentów i absolwentów.
4. Wspieranie rozwoju naukowego ów szczególnie uzdolnionych.
5. Wspieranie, upowszechnianie i kultywowanie rozwoju nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
6. Wspieranie oraz promocja ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód
obywatelskich.
7. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych wspomagających rozwój
techniki, wynalazczości i innowacyjności.
8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Wspieranie i promocja inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
10. Organizacja i promowanie działalności charytatywnej oraz wolontariatu.
11. Wspomaganie rozwoju kultury, sztuki oraz działań na rzecz ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.
12. Wspieranie organizacji pozarządowych.

13. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz pomoc Polonii i Polakom poza
granicami.
14. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa.

§10
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:
1.

Inspiruje, organizuje i wspiera działalność Uniwersytetu.

2.

Propaguje wiedzę z zakresu planów, celów, które zamierza osiągnąć Uniwersytet.
W tym celu organizuje różnego rodzaju spotkania absolwentów Uniwersytetu z
jego władzami.

3.

Tworzy lobby prouniwersyteckie

w

środowiskach

naukowych,

kultury,

gospodarki i biznesu.
4.

Popiera wszelkie inicjatywy Uniwersytetu służące jego rozwojowi.

5. Rozwija inne formy działalności służące Uniwersytetowi.
6. Organizuje imprezy naukowe, a w szczególności warsztaty, szkolenia, konferencje
i debaty, także międzynarodowe.
7. Popularyzuje osiągnięcia naukowe, publikuje materiały pokonferencyjne oraz
wyniki badań.
8. Współpracuje z organizacjami społecznymi, jednostkami samorządowymi regionu,
władzami państwowymi, sektorem gospodarczym i

środkami masowego

przekazu.
9. Prowadzi działalność informacyjną, w tym organizuje kampanie społeczne,
wspiera nowe formy aktywizacji studentów i absolwentów oraz realizuje własne
projekty motywujące ich działania.
10. Świadczy nieodpłatną pomoc osobom potrzebującym, w szczególności osobom
ubogim, zagrożonym wykluczeniem społecznym, uchodźcom oraz osobom
pozbawionym wolności.
11. Organizuje spotkania, prelekcje, wystawy oraz podejmuje wszelkie inne działania
na rzecz poszerzania związków polskiej kultury z kulturą światową.
12. Pomaga w pisaniu projektów, konsultuje wnioski oraz udziela porad telefonicznie,
mailowo i w czasie spotkań.
13. Podtrzymuje i upowszechnia tradycję narodową, pielęgnuje polskość, wspiera
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

14. Upowszechnia i promuje walory turystyczne, miejsca o znaczeniu historycznym i
przyrodniczym dla regionu.
§10a
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) nieodpłatna działalność zapisana w §9 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13
b) odpłatna działalność zapisana w §9 pkt. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Członkowie Stowarzyszania dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.
§11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być jedynie osoba fizyczna, pełnoletnia, po
wypełnieniu deklaracji członkowskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec (absolwent
Uniwersytetu), mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
poza jej granicami.
§12
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna wspierająca działalność
Stowarzyszenia przez udzielanie wsparcia finansowego, a w miarę swoich możliwości
również w inny sposób. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§13
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na
podstawie wniosku zarządu.

§14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego prawa wyborczego Stowarzyszenia.
2. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach
przyjętych przez Stowarzyszenie.
§15
Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:
1. Postępowanie

zgodne

ze

statutem,

regulaminami

i

uchwałami

władz

Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia.
3. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
4. Opłacanie składek i wypełnianie innych świadczeń

obowiązujących w

Stowarzyszeniu.
§16
Członek honorowy ma prawo korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia, jest
zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich, nie posiada praw wyborczych.
§17
Członkostwo zwyczajne ustaje przez:
1. Dobrowolne wystąpienie.
2. Skreślenie na podstawie uchwały zarządu na skutek nieprzestrzegania statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub niepłacenia składek przez okres
roku.
3. Wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego o skreśleniu i
wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
4. Śmierć członka Stowarzyszenia.
§18
Od uchwały zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

§19
Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie decyzji
zarządu.
§20
Członkostwo honorowe ustaje przez:
1. Dobrowolne zrzeczenie się.
2. Pozbawienie członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Śmierć członka honorowego.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§21
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą i jest zwoływane co najmniej raz w
roku. Organizowane jest również Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze. Termin
zwołania Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo - wyborczego jest zbieżny z końcem
kadencji Rektora Uniwersytetu.
§22
Szczegółowy tryb zwoływania Walnych Zgromadzeń Członków określa regulamin
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
§23
Władzami z wyboru są:
1. Zarząd.
2. Komisja Rewizyjna.
3. Sąd Koleżeński.
§24
W przypadku ustąpienia członków władz Stowarzyszenia w czasie kadencji, władzom
przysługuje prawo kooptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć
1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§25
W Walnym Zgromadzeniu Członków mają obowiązek udziału wszyscy członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członków zarząd
zawiadamia członków, co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
§25a
1. Istnieje możliwość ustalenia drugiego terminu Walnego Zgromadzenia w
momencie, kiedy pierwszy termin nie zgromadził kworum ogólnej liczby
członków Stowarzyszenia.
2. Podczas Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w drugim terminie nie jest
wymagane kworum.
§26
Walne Zgromadzenie Członków:
1.

Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu
koleżeńskiego.

2.

3.

Wybiera władze Stowarzyszenia:
a)

prezesa,

b)

5 członków zarządu,

c)

3 członków komisji rewizyjnej,

d)

3 członków sądu koleżeńskiego.

Uchwala statut i projekt zmian statutu oraz regulaminy zastrzeżone dla Walnego
Zgromadzenia Członków.

4.

Podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad.

5.

Nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia.

6.

Decyduje o pozbawieniu członkostwa honorowego Stowarzyszenia.

7.

Rozpatruje odwołania dotyczące skreśleń i wykluczeń ze Stowarzyszenia.

8.

Decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§27
Uchwały Walnego Zgromadzenia mają charakter prawomocny, jeśli zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. W przypadku, jeśli liczba członków przekracza 100 osób, prawomocne są
uchwały podjęte w obecności, co najmniej 50 członków. W przypadku braku kworum drugi
termin może odbyć się w tym samym dniu, 30 minut/godzinę itp. po pierwszym terminie.
Uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§28
(skreślony)
§29
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym. Przewodniczący na
żądanie obecnych może zarządzić tajne głosowanie.
§30
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie w
szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane:
1. Z własnej inicjatywy zarządu.
2. Na wniosek 10% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
3. Na żądanie komisji rewizyjnej.
§31
Zarząd tworzą: prezes Stowarzyszenia oraz 5 członków wybranych w głosowaniu przez
Walne Zgromadzenie Członków podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego.
§32
Zarząd określa kierunki działalności Stowarzyszenia w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz
uchwały i postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków, a w szczególności:
1. Kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje na zewnątrz.
2. W oparciu o statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków inicjuje prace
Stowarzyszenia.
3. W zależności od realizowanych zadań powołuje komisje, zespoły i sekcje.

4. Decyduje o przyjęciu członków Stowarzyszenia.
5. Określa potrzeby finansowe, zatwierdza preliminarze i sprawozdania budżetowe,
zarządza majątkiem Stowarzyszenia oraz ustala wysokość minimalnej składki
członkowskiej, która nie może przekraczać 0,5% średniej miesięcznej płacy
krajowej.
6. Decyduje o nabyciu i zbyciu nieruchomości.
7. Uchwala regulaminy i uchwały nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia
Członków.
8. Składa

sprawozdania

Walnemu

Zgromadzeniu

Członków

z

działalności

Stowarzyszenia.
§33
Komisja rewizyjna:
1. Kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Składa na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz stawia wniosek o
absolutorium dla ustępującego zarządu.
§34
1. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia,
ani być jego pracownikami.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Na jej czele stoi przewodniczący wybrany spośród jej członków.
§35
Szczegółowy zakres i tryb działania komisji rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez
Walne Zgromadzenie Członków.
§36
Sąd koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§37
Sąd koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
1.

Naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze
statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.

Sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i
obowiązków wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.

3.

Decyduje o skreśleniu i wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
§38

Od orzeczenia sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.
§39
Szczegółowy zakres i tryb działania sądu koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez
Walne Zgromadzenia Członków.
§40
Uchwały wybieralnych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§41
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i zgromadzone środki
pieniężna.
2. Środki pieniężne Stowarzyszenia pochodzą z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn i zapisów oraz spadków,
c) przychodów z działalności statutowej, odpłatnej,
d) przychodów ze zbiórek i innych form ofiarności publicznej, przy zachowaniu
wymaganych zezwoleń skarbowych,

e) przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na
podstawie odrębnych przepisów,
f) dotacji, subwencji, grantów i środków z funduszy europejskich.
§42
Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia oraz dokonywanych
czynności prawnych, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
wymagane są podpisy, co najmniej dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i
pełnomocnika powołanego przez Zarząd i działającego w granicach pełnomocnictwa.
§43
Stowarzyszenie prowadzi swoja rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§44
Statut lub inne akty wewnętrzne Stowarzyszenia zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Rozdziel VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§45
Projekty statutu i jego zmiany wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
powziętej większością, co najmniej 2/3 głosów przy liczebności Walnego Zgromadzenia
Członków określonej w §26.

§46
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków powziętej większością, co najmniej 3/4 głosów przy
obecności, co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu winna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na
jaki ma być przeznaczony majątek.

