STATUT STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW WY SZEJ SZKOŁY BANKOWEJ
W POZNANIU
z dnia 10.03.2007
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

§1
"Stowarzyszenie Absolwentów Wy szej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest
ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiaj cym absolwentów wszystkich form kształcenia
realizowanych w Wy szej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Stowarzyszenie mo e u ywa nazwy w skrócie SAWSB.
O ile w dalszej cz ci b dzie wyst pował skrót WSB to b dzie mowa o Wy szej Szkole
Bankowej w Poznaniu.

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 roku z pó niejszymi zmianami).
1.
2.
3.
4.

§3

Siedzib Stowarzyszenia jest Pozna .
Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju.
Stowarzyszenie posiada osobowo prawn
Stowarzyszenie ma prawo tworzy komisje, koła oraz inne komórki organizacyjne.

§4
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działa zmierzaj cych do integracji absolwentów
wszystkich form kształcenia i kursów dokształcaj cych WSB oraz przystosowania
absolwentów do wymaga
krajowej i mi dzynarodowej sytuacji gospodarczej.
Stowarzyszenie reprezentuje absolwentów wobec innych rodowisk oraz wspiera ich
w zakresie osobistego doskonalenia i podejmowanych przez nich inicjatyw. Stowarzyszenie
działa na rzecz rozwoju oraz realizacji misji WSB.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) promowanie i aktywizowanie studentów i absolwentów na rynku pracy oraz
wspieranie przedsi biorczo ci poprzez organizacj kursów, szkole podnosz cych
kwalifikacje, spotka z pracodawcami, sta y, a tak e prowadzenie doradztwa,
b) współprac
z organizacjami gospodarczymi, społecznymi, samorz dowymi
(samorz dów lokalnych i zawodowych) w kraju i za granic ,
c) organizowanie i propagowanie sympozjów, konferencji, szkole , seminariów,
e-learningu i podobnych przedsi wzi ,
d) organizowanie wymiany i współpracy mi dzynarodowej,
e) rozwój współpracy i wzajemnych relacji studentów i absolwentów wielkopolskich
Uczelni oraz zrzeszaj cych ich organizacji w celu umacniania naukowej pozycji
regionu,
f) organizowanie okresowych zjazdów absolwentów,
g) dbanie o wła ciwy wizerunek studentów i absolwentów WSB,
h) współprac z władzami WSB w organizowaniu uroczysto ci na Uczelni i realizacji
celów statutowych,
i) realizacj działa kulturalnych, edukacyjnych, sportowych itp. skierowanych do
mieszka ców regionu,
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j)

wyrównywanie szans edukacyjnych młodzie y, w tym młodzie y zagro onej
wykluczeniem społecznym,
k) działalno gospodarcz , korzystanie z dotacji, darowizn i innych ródeł finansowania
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dla pozyskiwania rodków na cele statutowe,
l) prowadzenie działalno ci nakierowanej na potrzeby studentów i absolwentów, pomoc
w rozwi zywaniu problemów społecznych, zdrowotnych, zwi zanych z prac
zawodow i naukow oraz prowadzon działalno ci gospodarcz ,
m) prowadzenie działalno ci publicystycznej i wydawniczej.
Rozdział 2
NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA

§6
Członkiem Stowarzyszenia mo e zosta absolwent ka dej formy kształcenia w WSB.
§7
Członkostwo w Stowarzyszeniu mo e przyjmowa nast puj cy charakter:
a) członek zało yciel,
b) członek rzeczywisty,
c) członek honorowy,
d) członek wspieraj cy.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

§8
Członkami Stowarzyszenia mog by osoby fizyczne posiadaj ce pełn zdolno do
czynno ci prawnych i niepozbawione praw publicznych.
Członkiem zało ycielem jest osoba, która jako absolwent WSB uczestniczyła
w zało eniu i rejestracji Stowarzyszenia.
Cudzoziemcy, bez wzgl du na miejsce zamieszkania, mog
by
członkami
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowi zuj cymi obywateli polskich.
Osoby prawne mog by członkami wspieraj cymi Stowarzyszenia.
§9
Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemn deklaracj zawieraj c o wiadczenie
o przyst pieniu i zobowi zanie do opłacania składek.
Przyj cie w poczet członka rzeczywistego nast puje z chwil zło enia deklaracji
członkowskiej.
O przyj ciu w poczet członków honorowych i wspieraj cych Stowarzyszenia decyduje
Zarz d w formie uchwały.

§ 10
Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma w szczególno ci prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału
w głosowaniu,
b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach zwi zanych z jego
działalno ci i dania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia jest zobowi zany:
a) bra czynny udział w przedsi wzi ciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) przestrzega postanowie Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c) nie narusza solidarno ci organizacyjnej Stowarzyszenia,
d) regularnie opłaca składki członkowskie.

1.

2

1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

§ 11
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu nast puje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) mierci członka b d cego osob fizyczn , utraty przez niego pełnej zdolno ci do
czynno ci prawnych albo utraty praw publicznych,
c) likwidacji członka b d cego osob prawn ,
d) wykluczenia.
Wykluczenie członka nast puje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłat składek za jeden pełny okres płatno ci,
b) post powania ra co sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) post powania, które dyskwalifikuje dan osob jako członka Stowarzyszenia lub
godzi w jego dobre imi ,
d) działania na szkod Stowarzyszenia.
O wykluczeniu decyduje Zarz d w formie uchwały. Przed podj ciem uchwały Zarz d
umo liwia członkowi zło enie wyja nie na pi mie lub osobi cie na posiedzeniu
Zarz du. O tre ci uchwały Zarz d niezwłocznie powiadamia pisemnie
zainteresowanego.
Ustanie członkostwa z przyczyn okre lonych w ust pie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarz d
w formie uchwały, przepis ust pu 3 stosuje si odpowiednio.
Od uchwał Zarz du, o których mowa w ust pie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesi ca od pisemnego
powiadomienia o tre ci uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 12
Członkiem honorowym mo e by ka da osoba fizyczna, bez wzgl du na jej miejsce
zamieszkania, której godno
t nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla
Stowarzyszenia.
Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godno ci członka honorowego, nie
powoduje utraty przez niego praw i obowi zków jako członka rzeczywistego.
W przypadku, gdy członkiem honorowym zostaje osoba fizyczna nie b d c członkiem
rzeczywistym, Zarz d w uchwale mo e postanowi o przyznaniu uprawnie wła ciwych
dla członka rzeczywistego.
Walne Zebranie mo e odebra godno członka honorowego w wypadkach okre lonych
w § 11 ust. 2 lit. b - d.
§ 13
Członkiem wspieraj cym mo e by osoba fizyczna lub prawna bez wzgl du na jej
miejsce zamieszkania i siedzib w kraju lub zagranic , która za swoj zgod zostanie
przyj ta do Stowarzyszenia za okazan pomoc w realizacji jego celów, po zło eniu
deklaracji zawieraj cej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz o wiadczenie
o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
Członek wspieraj cy opłaca składk członkowsk w zadeklarowanej przez siebie
wysoko ci.
Skre lenie z listy członków wspieraj cych nast puje zgodnie z § 11.
W przypadku, gdy członkiem wspieraj cym zostaje osoba fizyczna, Zarz d w uchwale
mo e postanowi o przyznaniu uprawnie wła ciwych dla członka rzeczywistego.

§ 14
Członkowie honorowi i wspieraj cy maj prawo uczestnictwa w pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadaj czynnego ani biernego prawa
wyborczego. Uczestnicz w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
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Rozdział 3
ORGANY STOWARZYSZENIA
Organami stowarzyszenia s :
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarz d,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 15

§ 16
Walne Zebranie Członków jest najwy sz
władz
Stowarzyszenia. Jest organem
nadrz dnym w stosunku do pozostałych organów statutowych.

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

§ 17
Wyboru Zarz du Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie
Członków spo ród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie
mo e zarz dzi głosowanie jawne.
Członkowie Zarz du i Komisji Rewizyjnej s wybierani na 3-letni kadencj do czasu
wyboru nowego Zarz du i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarz du i Komisji
Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywaj cym si w roku
kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
Mandat członka Zarz du lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwał podj t wi kszo ci 2/3 głosów.
W przypadkach wyga ni cia mandatu członka Zarz du lub Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu
kadencji.
W przypadku wyga ni cia mandatu członka Zarz du lub Komisji Rewizyjnej
w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoj funkcj do czasu wyboru
innej osoby na jego miejsce, chyba e Walne Zebranie postanowi inaczej.
§ 18
Uchwały Zarz du i Komisji Rewizyjnej zapadaj
zwykł
wi kszo ci
głosów
w obecno ci co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi
inaczej.
Uchwały Walnego Zebrania zapadaj zwykł wi kszo ci głosów w obecno ci co
najmniej jednej czwartej liczby członków organu.
Je eli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy
wymagana liczba członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mog by
podj te odpowiedni wi kszo ci głosów oddanych przez członków obecnych.
Drugi termin powinien by podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie mo e by
wyznaczony wcze niej ni po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
§ 19
Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarz du, przynajmniej
raz w roku kalendarzowym.
Zarz d zawiadamia członków o terminie i proponowanym porz dku obrad Walnego
Zebrania przynajmniej na miesi c przed jego terminem.
Zarz d jest zobowi zany zwoła Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4
członków Stowarzyszenia. Zarz d zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu

4

4.

wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypada w ci gu 2 miesi cy od
chwili zło enia wniosku.
Do
dania zwołania Walnego Zebrania doł cza si proponowany porz dek obrad,
który Zarz d obowi zany jest uwzgl dni . Porz dek mo e by rozszerzony przez
Zarz d o inne punkty.

§ 20
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególno ci
nale y:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalno ci Stowarzyszenia,
b) uchwalenie regulaminów działania Zarz du Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalno ci
Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda Zarz du Stowarzyszenia z działalno ci
minionej kadencji,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ust puj cemu
Zarz dowi,
f) wybór Prezesa i Członków Zarz du,
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j) ustalanie wysoko ci składek członkowskich,
k) podj cie uchwały w sprawie rozwi zania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
maj tku,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przyst pienia do innych organizacji,
m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
n) podejmowanie uchwał w przypadkach okre lonych niniejszym Statutem oraz
w innych sprawach niezastrze onych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porz dku obrad. Proponowany porz dek
obrad mo e by przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.
Porz dek nie mo e by rozszerzony o punkty dotycz ce zmiany Statutu lub rozwi zania
Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarz du Stowarzyszenia
wybiera Przewodnicz cego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodnicz cego
i Sekretarza, którzy dalej prowadz obrady.
1.

1.
2.
3.

§ 21
Zarz d składa si od 3 do 5 członków: Prezesa, 4 Wiceprezesów
Prezes Zarz du kieruje pracami Zarz du. W razie jego nieobecno ci zast puje go
wskazany Wiceprezes Zarz du.
Zarz d kieruje działalno ci Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewn trz.

§ 22
Do zakresu działania Zarz du Stowarzyszenia nale y w szczególno ci:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bie c prac Stowarzyszenia i zarz dzanie jego maj tkiem,
c) podejmowanie uchwał dotycz cych przyj cia członków i ustania członkostwa,
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy bud etowych,
e) składanie sprawozda z działalno ci Stowarzyszenia,
f) nabywanie praw i zaci ganie zobowi za maj tkowych w imieniu Stowarzyszenia,
z zastrze eniem § 25 ust. 6,
g) uchwalanie regulaminu Biura.
2. Zarz d zbiera si w okre lonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami
podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak ni raz na kwartał.
1.
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3.
4.
5.
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3.

4.
5.
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Zarz d dokonuje podziału czynno ci mi dzy swoich członków
niewymagaj cych kolektywnego działania.
Posiedzenia Zarz du zwołuje Prezes lub upowa niony członek Zarz du.
Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarz d mo e zatrudnia
którzy tworz Biuro Stowarzyszenia.
Szczegółowe zasady działania Zarz du okre la regulamin Zarz du.

w

sprawach

pracowników,

§ 23
Komisja Rewizyjna składa si od trzech do pi ciu członków.
Komisja
Rewizyjna
wybiera
ze
swojego
grona
Przewodnicz cego
i Wiceprzewodnicz cego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale y:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej
działalno ci Zarz du,
b) składanie sprawozda na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie
absolutorium ust puj cemu Zarz dowi,
c) przedstawienie Zarz dowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej okre la regulamin Komisji Rewizyjnej.
Członkami Komisji rewizyjnej nie mog by osoby:
a) b d ce członkami Zarz du lub pozostaj ce z członkiem Zarz du w stosunku
pokrewie stwa, powinowactwa lub podległo ci z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przest pstwo z winy umy lnej.
Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest niewa ne.
Wyst pienie okoliczno ci, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest
równoznaczne z pisemn rezygnacj członka Komisji, którego okoliczno ta dotyczy.

§ 24
Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie maj
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarz du Stowarzyszenia.

prawo

Rozdział 4
MAJ TEK I DZIAŁALNO
1.
2.

3.

4.
5.

STOWARZYSZENIA

§ 25
Maj tek Stowarzyszenia tworz rodki pieni ne i inne składniki maj tkowe, które słu
wył cznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Maj tek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) rodków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z własnej działalno ci,
g) dochodów z maj tku.
Składki członkowskie powinny by wpłacane do ko ca pierwszego kwartału ka dego
roku. Nowo przyj ci członkowie wpłacaj składki według zasad okre lonych przez
Zarz d w ci gu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyj ciu na członka
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodark
finansow
oraz rachunkowo
zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami prawa.
Maj tkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarz d.
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6.

Nast puj ce czynno ci zarz du maj tkiem wymagaj zgody Walnego Zebrania
Członków:
a) nabycie, zbycie lub obci enie nieruchomo ci,
b) nabycie, zbycie lub obj cie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaci gni cie kredytu lub po yczki,
d) wynaj cie lub wydzier awienie nieruchomo ci Stowarzyszenia na okres dłu szy ni 3
lata,
e) rozporz dzenie składnikiem maj tku Stowarzyszenia o warto ci wy szej ni 20.000 zł
lub zaci gni cie zobowi zania przekraczaj cego t warto ,
f) przyj cie lub odrzucenie spadku.

§ 26
Zabronione jest udzielanie po yczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie
zobowi za maj tkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) mał onków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób zwi zanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie maj tku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust.
1 pkt a) - d), na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie maj tku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których
mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba e
to wykorzystanie bezpo rednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów
lub usług od podmiotów, w których uczestnicz osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b)
oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).
1.

1.
2.

§ 27
Stowarzyszenie mo e prowadzi działalno gospodarcz w rozmiarach i w zakresie
słu cym realizacji jego celów statutowych.
Podj ciu i zako czeniu prowadzenia działalno ci gospodarczej oraz o jej zakresie
decyduje Walne Zebranie.

§ 28
O wiadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarz du.
Rozdział 5
ZMIANA STATUTU
Statut mo e by zmieniony na wniosek:
a) Zarz du,
b) 1/3 członków Stowarzyszenia
Statut zmienia si uchwał
w obecno ci quorum.

§ 29

§ 30
Walnego Zebrania Członków przyj t

7

wi kszo ci

2/3 głosów

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KO COWE
§ 31
Stowarzyszenie mo e zawiera
porozumienia z innymi organizacjami na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz mi dzynarodowymi, które działaj na podstawie odr bnych
regulaminów, je eli jest to zgodne z celami stowarzyszenia oraz statutem.
§ 32
Stowarzyszenie ulega rozwi zaniu:
a) je eli liczba członków spadnie poni ej 15 osób
b) uchwał Walnego Zebrania Członków o samo rozwi zaniu podj t wi kszo ci 2/3
głosów w obecno ci 2/3 członków
c) gdy walne zebranie członków odwoła Zarz d i nie powoła nowego w ci gu 60 dni.
Odwołany zarz d sprawuje funkcj do chwili powołania nowego Zarz du
Maj tek zlikwidowanego stowarzyszenia
wyznaczony przez ostatni Zarz d.

§ 33
przeznaczony

zostanie

na

cel

społeczny

§ 34
Prezes Zarz du zobowi zany jest zgłasza s dowi rejestrowemu fakt rozwi zania
Stowarzyszenia i ka dorazowe zmiany w statucie.

8

