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Statut Akademickiego Stowarzyszenia 

„Ambitni w Działaniu” 

 

Misją Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni w Działaniu” 

jest nieustanne aktywizowanie oraz wspieranie pasji ludzi młodych 

poprzez zwiększanie poziomu ich kompetencji, budowanie świadomości 

w zakresie własnych potrzeb oraz zmniejszanie luki kompetencyjnej 

w stosunku do oczekiwań współczesnego rynku pracy. 

 

Celem naszego istnienia jest również kształtowanie postaw pro przedsiębiorczych, 

zachęcanie do efektywnego działania oraz motywowanie wszystkich tych, 

 którzy potrzebują pomocy. 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nazwa 

1. Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu” zwane dalej Stowarzyszeniem. 

§ 2.Teren działania 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na 

terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz naczelnych jest miasto Płock. 

§ 3. Aspekt prawny 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, 

2) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

3) Postanowień niniejszego Statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, podlega wpisowi do rejestru i powołane jest 

na czas nieokreślony. 

§ 4. Współpraca 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych 

i prawnych dążących do realizacji jego założeń i celów, ze szczególnym uwzględnieniem 

studentów oraz absolwentów szkół wyższych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, a także pozostać członkiem tych 

organizacji na zasadach pełnej autonomii. Przynależność ta nie może naruszać zasad 

i celów Stowarzyszenia oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, 

których Rzeczypospolita Polska jest stroną. 

§ 5. Inne postanowienia 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, którymi 

mogą być członkowie Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie może używać własnych odznak, medali, pieczęci itp., które mogą zostać 

przyznawane osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. 
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Rozdział 2 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 6. Cele działania 

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizowania oraz 

rozwijania zainteresowań braci studenckiej. Celami Stowarzyszenia są ponadto zadania 

w zakresie: 

1. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa, 

2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

3. działalności charytatywnej, 

4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz 

działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 

6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), 

7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

19. turystyki i krajoznawstwa, 

20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz udzielania nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, 

21. ratownictwa i ochrony ludności, 

22. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą, 

23. upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
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24. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

25. promocji i organizacji wolontariatu, 

26. pomocy Polonii i Polakom za granicą, 

27. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, działalności na rzecz 

weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203), 

28. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 

29. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka, 

30. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, rewitalizacji, 

31. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32. 

 

§ 7. Sposoby realizacji celów  

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w ramach nieodpłatnej i/lub odpłatnej 

działalności pożytku publicznego, poprzez wykonywanie zadań wymienionych w § 6, 

a w szczególności przez: 

1. realizowanie, wspieranie i pomoc w organizacji wszelkiego rodzaju imprez, 

2. organizowanie wykładów, prezentacji, prelekcji, konferencji, debat, szkoleń, kursów, 

warsztatów oraz innych form rozwoju osobistego i wymiany poglądów oraz doświadczeń, 

3. edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych, 

4. animowanie i promocje społecznej aktywności kulturalnej, 

5. podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży oraz 

rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ochrony zdrowia, opieki społecznej, 

zapobiegania uzależnieniom i zjawiskom patologicznym, 

6. prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej służącej promocji profilaktyki 

i przeciwdziałania patologiom społecznym, 

7. organizowanie pokazów, promocji, aukcji i kiermaszów, 

8. prowadzenie poradnictwa w zakresie: działalności organizacji pozarządowych, zakładania 

działalności gospodarczej oraz zwiększania atrakcyjności na rynku pracy, 

9. współpracę z mediami, placówkami społeczno-kulturalnymi, administracją państwową 

oraz organizacjami pozarządowymi celem projektowania i realizacji przedsięwzięć, 

10. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie różnych imprez sportowych 

i wspomaganie turystyki poprzez propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku, 

11. dofinansowanie zadań służących podwyższeniu kompetencji oraz kwalifikacji członków 

Stowarzyszenia w  celu efektywniejszego realizowania celów Stowarzyszenia, 

12. wspieranie różnego rodzaju twórczości, innowacyjności i nowych technologii. 
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Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8. Podział 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

2. W Stowarzyszeniu wyróżnia się członkostwo: 

1) zwyczajne, 

2) wspierające, 

3) honorowe. 

§ 9. Sposób nabywania członkostwa 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację 

członkowską. 

2. Decyzja o przyjęciu osoby na członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje w drodze 

uchwały Zarządu w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji. 

3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i złoży pisemną 

deklarację członkowską z oświadczeniem deklarowanej pomocy. 

4. Decyzja o przyjęciu osoby na członka wspierającego Stowarzyszenia następuje w drodze 

uchwały Zarządu w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji. 

5. Członkostwo wspierające może być nadawane czasowo lub bezterminowo. W przypadku 

członkostwa czasowego Zarząd określa dokładną datę jego wygaśnięcia lub zadanie, po 

którego ukończeniu członkostwo to wygasa. 

6. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 

w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

7. Decyzja o przyjęciu osoby na członka honorowego Stowarzyszenia następuje w drodze 

uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków 

Stowarzyszenia. 

8. Osoba prawna o statusie członka wspierającego działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego 

przedstawiciela. 

9. Wzór wszystkich deklaracji określi w drodze uchwały Zarząd. 

§ 10. Sposoby i przyczyny utraty członkostwa 

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie do Zarządu, 

2) skreślenia przez Zarząd z powodu nie opłacania składek członkowskich, 

3) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu za nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie 

postanowień Statutu lub uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków. 

2. Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) złożenia rezygnacji z deklarowanej pomocy zgłoszonej na piśmie do Zarządu, 

2) wygaśnięcia terminu, na które zostało nadane, 
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3) skreślenia przez Zarząd z powodu długotrwałego niewywiązywania się z udzielania 

pomocy we wcześniej zadeklarowanej formie. 

3. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności zgłoszonej na piśmie do Zarządu, 

2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

4. Dodatkowo każde członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) działania na niekorzyść Stowarzyszenia, 

2) rozwiązania się Stowarzyszenia, 

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu, 

4) śmierci (osoba fizyczna) lub utraty osobowości prawnej (osoba prawna). 

5. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Decyzja w sprawie odwołania od 

pozbawienia członkostwa zostanie podjęta na najbliższym zaplanowanym Walnym 

Zgromadzeniu Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

§ 11. Prawa członków 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

2) zgłaszać do Zarządu wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

3) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

4) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosu, 

5) wglądu do protokołów z Walnych Zebrań Członków, 

6) wglądu do sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

7) do korzystania z mienia Stowarzyszenia w celach statutowych, 

8) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

9) do noszenia odznaki organizacyjnej i innych symboli Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo: 

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym, 

2) wnosić do Zarządu propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

3) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

4) do noszenia odznaki organizacyjnej i innych symboli Stowarzyszenia. 

§ 12. Obowiązki członków 

1. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych, 

2) godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię, 

3) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

4) brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia, 

5) regularnego opłacania składek. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy, 

przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązków z wyjątkiem godnego reprezentowania 

i dbania o dobre imię Stowarzyszenia.  
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Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia 

§ 13. Organy Stowarzyszenia 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 14. Walne Zebranie Członków 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku jako Zebranie Sprawozdawcze,  

2) co 5 lat jako Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, 

3) zawiadamiając wszystkich członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku 

obrad co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy,  

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

4) zawiadamiając wszystkich członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku 

obrad co najmniej na 7 dni przed jego terminem. 

5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje trzyosobowe Prezydium: 

1) w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, 

2) mogące wyprosić z Sali obrad osoby utrudniające prawidłowy przebieg obrad, 

3) przedstawiające porządek obrad i sporządzające protokół z przebiegu obrad. 

6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć: 

1) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym, 

2) członkowie wspierający i honorowi – z głosem doradczym, 

3) zaproszeni przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia goście. 

7. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym 

terminie, do zwołania uprawniona jest Komisja Rewizyjna. 

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie zmian w Statucie, 

2) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

3) wybór i odwoływanie składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 

7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 

8) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Stowarzyszenia. 
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§ 15. Zarząd 

1. Zarząd jest naczelnym organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje całokształtem 

działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, 

reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków zwyczajnych, którzy obejmują następujące 

funkcje: 

1) Prezes, 

2) 3 x Wiceprezes, 

3) Sekretarz. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół 

roku. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes. Dopuszcza się wideokonferencję, 

telekonferencję i inne formy komunikacji multimedialnej. 

4. W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Zarządu. 

5. Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz. 

6. Członkowie Zarządu w każdej sprawie dotyczącej Stowarzyszenia winni się wzajemnie 

konsultować, szczególnie w sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych. 

7. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje 

głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Sekretarza. 

8. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) zwoływanie posiedzeń i realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

3) planowanie przedsięwzięć i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

5) przyjmowanie i wykluczanie członków wspierających Stowarzyszenia, 

6) zgłaszanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o nadanie i pozbawienie 

godności członka honorowego, 

7) określanie opłaty wpisowej i składek członkowskich, 

8) prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem (podejmowanie uchwał 

o nabywaniu, zbywaniu i dociążaniu majątku Stowarzyszenia), 

9) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników, 

10) zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami Stowarzyszenia, 

11) powoływanie pełnomocników, 

12) występowanie z inicjatywą organizowania i realizowani przedsięwzięć społecznych, 

kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, 

13) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych, 

zagranicznych lub międzynarodowych oraz delegowanie do nich przedstawicieli, 

14) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji publicznej i władzami 

naczelnymi innych organizacji, 

15) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej, 

16) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem, 

17) inicjowanie i przygotowywanie zmian Statutu Stowarzyszenia, 

18) zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
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§ 16. Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków zwyczajnych, którzy na pierwszym 

posiedzeniu wybierają ze swojego grona: 

1) Przewodniczący, 

2) Wiceprzewodniczący, 

3) Sekretarz. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 

jeden raz na rok. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący. Dopuszcza się wideokonferencję, 

telekonferencję i inne formy komunikacji multimedialnej. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia pod 

względem celowości, rzetelności i gospodarności, 

2) inicjowanie i przygotowywanie zmian Statutu Stowarzyszenia, 

3) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków, 

4) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków z własnej działalności, 

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd, 

6) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

7) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych. 

§ 17. Wybory władz, sposób głosowania i uzupełnienie ich składu 

1. Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu jawnym skład Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej zwykłą większością obecnych, uprawnionych do głosowania. Dopuszcza się 

utajnienie głosowania na wniosek zwykłej większości obecnych do niego uprawnionych. 

2. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów w stosunku do obsadzanych miejsc 

w danym organie, głosować można tylko raz i przechodzą osoby z największą liczbą 

głosów. W przypadku wystąpienia remisu, głosowanie dla osób z równą liczbą głosów jest 

powtarzane, a głosować mogą wszyscy raz jeszcze. 

3. Zgłoszeni kandydaci każdorazowo muszą wyrazić chęć zasiadania w danym organie. 

4. Wybrani do poszczególnych organów kandydaci, wybierają w porozumieniu ze sobą 

funkcje, które pragną pełnić. W przypadku braku porozumienia decyzję podejmuje Walne 

Zebranie Członków. 

5. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

6. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a członkowie wybrani do władz 

Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez żadnych ograniczeń kadencyjnych. 

7. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością zgromadzonych, 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze 

lub wcześniejsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin zebrania może 

odbyć się najwcześniej po godzinie od zakończenie pierwszego. 

8. W przypadku zmniejszenia składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
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członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można każdorazowo powołać 

nie więcej niż połowę składu danego organu, przed jego pomniejszeniem. 

9. W przypadku zmiany składu władz Stowarzyszenia o ponad połowę w czasie trwania 

kadencji należy przeprowadzić tzw. wybory uzupełniające, które odbywają się podczas 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
 

Rozdział 5 

Sposób reprezentowania 

§ 18.Warunki ważności pism 

1. Dla ważności pism, dokumentów i pełnomocnictw w zakresie obrotu i obowiązków 

majątkowych (w tym zaciągania zobowiązań majątkowych) lub dokonywania innych 

czynności prawnych z tym związanych wymagane jest pod rygorem nieważności, 

oświadczenie przynajmniej jednego z członków Zarządu. 

2. Dla ważności innych pism, dokumentów i pełnomocnictw wymagane jest oświadczenie 

przynajmniej jednego z członków Zarządu, czyli Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza. 
 

Rozdział 6 

Majątek 

§ 19.Sposoby uzyskiwania środków finansowych 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa majątkowe. 

2. Na fundusze (źródła powstania majątku) Stowarzyszenia składają się: 

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie (ustalane przez Zarząd), 

2) darowizny, spadki i zapisy oraz środki z ofiarności publicznej, 

3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 

5) przychody z działalności odpłatnej, 

6) środki z pomocy publicznej, 

7) udziały, lokaty, odsetki bankowe, 

8) środki pochodzące ze sponsoringu, 

9) innego rodzaju przysporzenia majątkowe (rzeczowe i finansowe), poczynione na rzecz 

Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. 

§ 20.Gospodarka finansowa 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rok obrachunkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia (tożsamy z rokiem kalendarzowym). 

3. Pozyskane środki finansowe służą wyłącznie do realizacje celów statutowych i nie mogą 

być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia. 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

Rozdział 7 



Statut Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni w Działaniu” z dnia 6 lutego 2018 roku 

Strona 11/11 

Postanowienia końcowe 

§ 21.Zasady dokonywania zmian Statutu 

1. Zamiana Statutu Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały podjętej 

przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów zebranych 

członków zwyczajnych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, na wniosek: 

1) Zarządu, 

2) Komisji Rewizyjnej, 

3) 1/2 członków Walnego Zebrania Członków. 

2. Propozycje zmian w Statucie powinny być udostępnione w siedzibie Stowarzyszenia lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim członkom Walnego Zebrania 

Członków na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania, na którym będą rozpatrywane. 

3. Zmiany w Statucie uchwala Walne Zgromadzenie Członków, a zatwierdza Sąd. 

§ 22.Sposób rozwiązania się Stowarzyszenia 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków co 

najmniej 2/3 głosów zebranych członków zwyczajnych przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych 

w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy wymienionej w § 3. 

§ 23.Pierwsza kadencja władz 

1. Kadencja Pierwszych władz Stowarzyszenia kończy się 31 grudnia 2017 roku, druga 

31 grudnia 2022. 

2. Kadencja nowych władz zaczyna się każdorazowo od 1 stycznia i trwa przez kolejne 5 lat 

do 31 grudnia roku ostatniego. 

3. Wybory nowych władz powinny się odbyć nie wcześniej niż na 3 miesiące przed końcem 

obecnej kadencji. 

§ 24. Wejście w życie 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd. 

 

Statut przyjęto uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 6 lutego 2018 r. 

 

 


