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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa, podstawy działania, osobowość prawna
1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: „Stowarzyszenie Absolwentów UJK ”, zwane
w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem działającym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach" oraz
niniejszym Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia w ramach obowiązującego
prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych
o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
§2
Siedziba i teren działania
1. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Kielce.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, opierającym swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.
4. Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać własną odznakę organizacyjną oraz
logo wyróżniające je spośród innych organizacji stosownie do obowiązujących
przepisów.
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ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§4
Cele Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1) integrowanie absolwentów Uniwersytetu w celu utrzymania i stałego pogłębiania
więzi koleżeńskich oraz kontaktów towarzyskich i biznesowych,
2) wspieranie rozwoju naukowego i zawodowego absolwentów oraz szczególnie
uzdolnionych studentów Uniwersytetu,
3) formułowanie strategii i wspieranie promocji studentów i absolwentów na rynku
pracy,
4) wspieranie inicjatyw naukowych, edukacyjnych i gospodarczych absolwentów
Uniwersytetu,
5) inicjowanie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów Uniwersytetu,
6) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych wspomagających rozwój
techniki, wynalazczości i innowacyjności,
7) kreowanie obrazu Uniwersytetu w środkach masowego przekazu,
8) popularyzacja tradycji i osiągnięć Uniwersytetu.
§5
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia
Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie:
1) inspiruje, organizuje i wspiera działalność Uniwersytetu,
2) tworzy lobby prouniwersyteckie w środowiskach naukowych, kultury, gospodarki
i biznesu,
3) popiera wszelkie inicjatywy Uniwersytetu służące jego rozwojowi,
4) rozwija inne formy działalności służące Uniwersytetowi,
5) organizuje imprezy naukowe, a w szczególności warsztaty, szkolenia, konferencje
i debaty, także międzynarodowe,
6) organizuje spotkania towarzyskie służące integracji środowiska absolwentów,
7) popularyzuje osiągnięcia naukowe, publikuje materiały pokonferencyjne oraz
wyniki badań,
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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 studentom,
doktorantom, pracownikom i absolwentom Uniwersytetu,
11) organizuje spotkania, prelekcje, koncerty, 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) powołuje jednostki organizacyjne w szczególności sekcje i komisje w granicach
dopuszczonych prawem oraz na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
Członkowie Stowarzyszania dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§7
Członkowie zwyczajni, nabycie członkostwa
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która jest absolwentem Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, zwanego dalej UJK oraz jego prekursorów: Wyższej Szkoły
Nauczycielskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Świętokrzyskiej oraz
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być jedynie osoba fizyczna, pełnoletnia,
po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec (absolwent
Uniwersytetu), mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub poza jej granicami.
4. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie pisemnej deklaracji.
5. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały
podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia deklaracji.
6. O treści podjętej uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego pocztą elektroniczną
w terminie do 30 dni od dnia podjęcia uchwały.
§8
Członkowie wspierający
1. 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.
2. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich
przedstawicieli lub bezpośrednio.
3. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd w formie uchwały na
podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
4. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
§9
Obowiązki członków Stowarzyszenia
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3) popierać i brać aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
4) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu
i uchwał władz Stowarzyszenia,
5) przestrzegać norm współżycia społecznego,
6) opłacać regularnie składki członkowskie, z zastrzeżeniem §13 ust. 4.
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§10
Prawa członków zwyczajnych
Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze,
2) prawo uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie
z obowiązującymi zasadami,
3) prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia we wszystkich
sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
4) prawo do posiadania i używania legitymacji Stowarzyszenia oraz noszenia odznaki
Stowarzyszenia,
5) prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej
działalności.
§11
Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego
Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje w przypadku:
1) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
2) wykluczenia przez Zarząd na podstawie uchwały z powodu:
a) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
b) narażenia dobrego imienia Stowarzyszenia lub długotrwałego niewywiązywania się
z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań,
c) nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia bez usprawiedliwienia,
d) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy,
e) prawomocnego skazania za przestępstwo lub utraty praw publicznych w wyniku
prawomocnego orzeczenia sądu,
3) śmierci członka,
4) prawomocnego wykreślenia członka z rejestru.
§12
Odwołania
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi zwyczajnemu lub
wspierającemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie
14 dni od dnia doręczenia członkowi uchwały o wykluczeniu. Uchwała Walnego
Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
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2. W przypadku, gdy odwołanie zostanie wniesione później niż w terminie 21 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia Członków, zostanie ono rozpatrzone przez kolejne
Walne Zgromadzenie Członków.
§13
Członkostwo honorowe
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
na podstawie wniosku Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem
biernego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
5. Utrata członkostwa honorowego następuje:
a) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej na wniosek Zarządu
z powodów określonych w §11, ust. 2 Statutu,
b) na podstawie złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
c) z chwilą śmierci członka.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§14
Władze
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym.
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§15
Uchwały
1. Jeśli Statut nie stanowi inaczej uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. O treści podjętych uchwał informowani są wszyscy członkowie władz Stowarzyszenia
za pomocą poczty elektronicznej.
3. Podjęte uchwały podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz danego posiedzenia.
§16
Walne Zgromadzenie Członków
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i zasad działalności
finansowej Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków
Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
6) zatwierdzanie projektów regulaminów działania komisji Rewizyjnej,
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków Stowarzyszenia od uchwał władz
Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,
10) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd,
11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
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§17
Uchwały, regulamin
1. O ile zapisy Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje
uchwały zwykłą większością głosów.
2. Walne zgromadzenie Członków prowadzone jest zgodnie z uchwalonym regulaminem.
§18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku,
w terminie do 30 czerwca danego roku.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad
pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jest:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej,
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności finansowej,
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
§19
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez Zarząd
z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek powinien zawierać
uzasadnienie zwołania Zgromadzenia oraz jego cel.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie do
8 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
§20
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i za swoją działalność odpowiada
przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu oraz 3 do 5 członków Zarządu wybieranych
przez Walne Zgromadzenie Członków. Liczbę Członków Zarządu na daną kadencję
określa Walne Zgromadzenie Członków.
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3. Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza oraz Skarbnika.
4. W przypadku odwołania albo śmierci Prezesa lub odwołania, śmierci lub rezygnacji z
funkcji Członka Zarządu przed upływem czteroletniej kadencji Zarząd zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w trybie określonym §19 w celu
dokonania wyboru uzupełniającego uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym.
5. W przypadku rezygnacji Prezesa z funkcji przed upływem czteroletniej kadencji Zarząd
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w trybie określonym §19 w
celu dokonania wyboru nowego Prezesa uchwałą podejmowaną zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym.
§21
Kompetencje Zarządu
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,
wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
4) przedstawianie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej na Walnym
Zgromadzeniu Członków,
5) uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej i finansowej oraz projektów
budżetów na następny rok,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
7) zatwierdzanie bilansu,
8) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji oraz koordynowanie i nadzorowanie ich
działalności,
9) dokonywanie corocznej oceny działalności sekcji i komisji,
10) ustalanie wysokości składek członkowskich,
11) uchylanie uchwał sekcji i komisji niezgodnych ze Statutem Stowarzyszenia, uchwałami
władz Stowarzyszenia lub przepisami prawnymi,
12) rozpatrywanie skarg na działalność sekcji i komisji,
13) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania oraz wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających,
14) występowanie z wnioskami o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
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15) występowanie o nadanie odznaczeń, nagród i wyróżnień,
16) nadawanie honorowych odznak Stowarzyszenia,
17) inicjowanie i koordynowanie współpracy z innymi organizacjami.

§22
Uchwały Zarządu, reprezentacja Stowarzyszenia
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej uchwały Zarządu
podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków.

W

przypadku

równej

liczby

głosów

rozstrzygający

jest

głos

przewodniczącego danego posiedzenia.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania
zobowiązań finansowych wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu, w tym
Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
§23
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę
i sekretarza.
3. W przypadku odwołania, śmierci lub rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej
przed upływem czteroletniej kadencji Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków w trybie określonym §19 w celu dokonania wyboru
uzupełniającego uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
§24
Kompetencje Komisji Rewizyjnej
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie

stałej

kontroli

działalności

Stowarzyszenia

ze

szczególnym

uwzględnieniem gospodarki finansowej,
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2) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz
oceny działalności Stowarzyszenia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
3) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności
Stowarzyszenia,
4) powoływanie do swoich prac biegłych rewidentów, rzeczoznawców, audytorów lub
innych specjalistów.
§25
Dodatkowe uprawnienia Komisji Rewizyjnej
1. Członkowie Komisji mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
wszystkich organów Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna może żądać zwołania posiedzenia Zarządu. W takim przypadku
posiedzenie Zarządu powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku, w trybie ustalonym w niniejszym statucie.
3. Szczegółowy zakres działania komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez
Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków na jej
wniosek.

§26
Sekcje i komisje
1. Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może tworzyć sekcje i komisje,
które powoływane są przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Sekcje i komisje skupiają członków Stowarzyszenia o podobnych zainteresowaniach
tematycznych lub podobnej specjalności branżowej i naukowej.
3. Zakres działalności Sekcji i Komisji określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK
§27
Majątek Stowarzyszenia, działalność gospodarcza
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszów
stanowiących własność Stowarzyszenia.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki, zapisy,
3) dotacje, subwencje, granty i środki z funduszy europejskich,
4) dochody z odpłatnej działalności statutowej,
5) dochody z ofiarności publicznej.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA
§28
Zmiana statutu
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie większością 2/3
głosów bez względu na liczbę głosujących.
2. Sprawa zmiany Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Członków a projektowane zmiany podane do wiadomości członkom co
najmniej 21 dni przed terminem Zgromadzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany Statutu powinny być zgłaszane Zarządowi co najmniej
2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
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§29
Rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków podjętej większością 3/4 głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co
najmniej 2/3 liczby uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie
większością 3/4 głosów bez względu na liczbę głosujących.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.
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