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STATUT 

  

Stowarzyszenia Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 

2001 Nr 79, poz. 855 z późń. zm.) i posiada osobowość prawną.  

2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, do realizowania celów statutowych może 

prowadzić również działalność zagranicą, jeżeli nie narusza to prawa i zawartych umów 

międzynarodowych. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Jelenia Góra. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i 

międzynarodowych. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań 

osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. 

3. Świadczyć pracę, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, mogą wykonywać na 

rzecz Stowarzyszenia również wolontariusze. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 4 

 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Propagowanie kultury studenckiej i wspieranie wszelkich inicjatyw studenckich służących jej krzewieniu. 

2. Promowanie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, określanej dalej skrótem 

„KPSW” oraz Dolnego Śląska w kraju i za granicą. 

3. Wzmocnienie więzi uczelni z jej interesariuszami. 

4. Tworzenie tradycji akademickiej. 

5. Promocja zawodowa studentów i absolwentów KPSW. 

6. Organizowanie pomocy materialnej dla studentów KPSW. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Współpracę z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą, organizacjami gospodarczymi i społecznymi, 

partiami, organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, a w szczególności z władzami 

KPSW; 

2. Współpracę z organizacjami studenckimi, samorządami studenckimi, a w szczególności Samorządem 

Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze; 

3. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami, z którymi 

taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań statutowych stowarzyszenia; 

4. Organizowanie sympozjów, konferencji i seminariów naukowych; 

5. Organizowanie turniejów sportowych; 

6. Organizowanie konkursów; 

7. Organizowanie imprez kulturalnych; 

8. Organizowanie spotkań i zjazdów absolwentów; 

9. Propagowanie wiedzy i umiejętności zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia w formie tradycyjnej i 

internetowej (strony internetowe, portale, repozytoria, itp.); 

10. Udzielanie grantów innym podmiotom na realizację zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia; 

11. Dokształcanie członków Stowarzyszenia w zakresie zgodnym z celami statutowymi Stowarzyszenia; 
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12. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych, grantów i darowizn od 

organizacji rządowych, pozarządowych, zbiórek publicznych i osób fizycznych; 

13. Organizowanie różnych form pomocy materialnej w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 6 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członków Zwyczajnych; 

2. Członków Wspierających; 

3. Członków Honorowych. 

 

§ 7 

1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

niezależnie od narodowości i przynależności państwowej oraz miejsca stałego zamieszkania. 

2. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie 

uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

 

§ 8 

1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna, prawna oraz osoba nieposiadająca osobowości 

prawnej, zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która przez pisemne złożenie 

oświadczenia zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. 

2. Nadanie godności Członka Wspierającego następuje przez Zarząd w formie uchwały. 

 

§ 9 

1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny 

w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. 

2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Zarząd w formie uchwały. 

3. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

§ 10 

1. Od odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania 

do Walnego Zgromadzenia, w terminie 7 dni. Odwołanie należy składać na ręce Prezesa Zarządu. 

2. Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 1. Uchwała 

Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna. 

 

§ 11 

Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

1. Wystąpienia; 

2. Skreślenia z listy; 

3. Śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; 

4. Rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez Członka Stowarzyszenia Zarządowi 

Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia. 

§ 13 

Skreślenie z listy członków może nastąpić w drodze uchwały Zarządu w przypadku: 

1. Zalegania przez członka Stowarzyszenia ze składkami ponad 6 miesięcy. 

2. Nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę 

Stowarzyszenia. 

3. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy może odwołać się w tej sprawie do Walnego Zgromadzenia. 

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3 powinno być złożone na piśmie Prezesowi Zarządu w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały. 

5. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

§ 14 

Członkowie Zwyczajni mają prawo: 

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

2. Uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia.  
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3. Zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

4. Korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego 

statutowymi celami. 

§ 15 

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek: 

1. postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia, 

2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia, 

3. propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków 

4. dbania o mienie Stowarzyszenia 

5. regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

Członkowie Wspierający mają prawo do: 

1. udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym 

2. uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia  

3. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 17 

Członkowie Wspierający mają obowiązek: 

1. wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku;  

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;  

3. regularnego płacenia składek i innych wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 

 

§ 18 

Członkowie Honorowi mają prawo do: 

1. uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia, 

2. zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

 

§ 19 

Członkowie Honorowi mają obowiązek: 

1. postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia, 

2. uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia, 

3. propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków. 

 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 20 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie; 

b) Zarząd; 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

 

Walne Zgromadzenie 

 

§ 21 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:  

a) z głosem stanowiącym - Członkowie Zwyczajni; 

b) z głosem doradczym - Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi. 

 

§ 22 
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako 

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub drogą elektroniczną o jego terminie, 

miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy; 
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b) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych 

Stowarzyszenia. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku 

lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

5. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad. 

6. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany uchwałą 

spośród Członków. 

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy 

prawa wymagają innej większości głosów lub głosowania tajnego. 

 

§ 23 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:  

1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji, 

2. zatwierdzenie sprawozdania komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia - zwłaszcza finansowej, 

3. udzielenie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Stowarzyszenia, 

4. uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

5. wybór i odwołanie Zarządu; 

6. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej; 

7. uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia; 

8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia przy czym  uchwała w tym przedmiocie wymaga 

większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków Walnego Zgromadzenia; 

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie wykluczenia bądź skreślenia ze Stowarzyszenia lub odmowy 

przyjęcia w poczet jego członków; 

10. ustalanie wysokości składek; 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 24 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. 

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem. 

3. Do zakresu działania Zarządu należy: 

a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia 

zgodnie z celami statutowymi; 

b) gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia; 

c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia; 

d) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań; 

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

f) uchwalanie planu działalności Stowarzyszenia oraz budżetu rocznego i nadzór nad ich realizacją; 

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie porządku obrad; 

h) sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkładanie ich 

Walnemu Zgromadzeniu; 

i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich; 

j) ustalanie sposobu płacenia składek członkowskich; 

k) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z 

wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna 

dla realizacji zadań Stowarzyszenia; 

l) inne sprawy dotyczące Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie uchwali zgodę na ich rozpatrzenie. 

 

§ 25 

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję. 

2. Członkami pierwszego Zarządu są członkowie Komitetu Założycielskiego wybieranego przez Założycieli 

Stowarzyszenia. 

3. W skład Zarządu wchodzi 3 członków w tym jego Prezes wybierany przez Walne Zgromadzenie. 

4. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

5. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie. 

6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 
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7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub członek Zarządu przez Niego wskazany. 

 

§ 26 

1. Zarząd może powołać do bieżącej pracy Biuro Zarządu. 

2. Szczegółowy zakres i tryb pracy Biura Zarządu określa regulamin, uchwalony przez Zarząd. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 27 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym przez Walne Zgromadzenie do sprawowania 

kontroli nad jego działalnością. 

2. Pierwszą Komisję Rewizyjną powołują Założyciele na swoim pierwszym zebraniu. 

 

§ 28 

Do zdań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia; 

2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia; 

3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia; 

4. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

5. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

 

§ 29 

Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne, ma prawo wglądu w całokształt działalności 

Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji. 

 

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej. 

5. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze stowarzyszenia 

 

§ 31 

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z: 

a) składek członkowskich; 

b) darowizn, grantów, zapisów, spadków, subwencji i dotacji; 

 

§ 32 

1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Formę i tryb prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości określa Zarząd 

 

§ 34 

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają 

w związku małżeńskim 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 (osoby bliskie). 

2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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, 
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3. Zabrania się 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

§ 35 

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia w tym majątkowych, zawierania umów 

i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch 

członków Zarządu działających łącznie. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 38 

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

2. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.  


