Statut
Stowarzyszenia Akademia plus 50 w Białymstoku
(tekst ujednolicony z dnia 12 maja 2015)
Rozdział I: Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Stowarzyszenie Akademia plus 50, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zawiązane na czas
nieograniczony, posiada osobowość prawną i prowadzi działalność pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami), Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.01. nr 79, poz. 859 z
późniejszymi zmianami ) oraz postanowień niniejszego statutu.

2.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Akademia plus 50

3.

Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna – w rozumieniu przepisów ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Białymstoku.
§ 3.

1.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Białegostoku i województwa podlaskiego.

2.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 5.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6.

1.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.

Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, bądź
inne osoby w ramach umów cywilnoprawnych oraz powoływać biura.

3.

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci, emblematu, wydawania
legitymacji członkowskich, zaświadczeń, dyplomów lub innych dokumentów zgodnie z
obowiązującymi przepisami szczegółowymi.
§ 7.
Stowarzyszenie może powołać Radę Naukowo – Programową, której zadaniem będzie
pomoc w realizacji celów statutowych.

Rozdział II: Cele i sposoby ich realizacji
§ 8.
Cele i zadania Stowarzyszenia:
prowadzenie form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej,
kulturalnej, twórczej oraz turystyczno – krajoznawczej,
b. włączenie osób starszych oraz osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo do
systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz
sprawności intelektualnej i fizycznej,
c. aktywizacja społeczna ludzi starszych,
d. promocja i organizacja wolontariatu,
e. upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
f. ochrona i promocja zdrowia,
g. stwarzanie warunków do godnego starzenia się,
h. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
i. angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej i
intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,
j. podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
k. prowadzenie dialogu międzykulturowego, międzypokoleniowego i międzynarodowego,
l. promocja i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
m. współpraca z podobnymi organizacjami w innych krajach, wymiana międzynarodowa,
n. prowadzenie działań mających na celu aktywizację społeczną obywateli,
o. udział w tworzeniu polityk społecznych lokalnych i ogólnopolskich.
a.

§ 9.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a.
b.
c.
d.
e.

organizowanie wykładów, szkoleń, seminariów, dyskusji, konferencji naukowych
prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin nauki,
organizowanie spotkań z ludźmi nauki i kultury oraz polityki, działających w
regionie i kraju,
rozwijanie działalności w klubach, sekcjach, zespołach zainteresowań prowadzonych
przez specjalistów lub samych słuchaczy, zgodnie z potrzebami,
wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień,
prowadzenie akcji informacyjnych,
niesienie pomocy w różnorodnej formie osobom niepełnosprawnym i starszym, a
także dzieciom oraz innym osobom, w zależności od potrzeb,
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rozwijanie w miarę potrzeb działalności gospodarczej według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach, z przeznaczeniem dochodu z tej działalności
na cele statutowe,
g. inne działania realizujące cele statutowe,
h. współpraca z władzami regionu i organizacjami pozarządowymi, oraz podobnymi
organizacjami w innych krajach,
i. realizację projektów, w tym partnerskich i międzynarodowych,
j. prowadzenie portali internetowych i akcji informacyjnych,
k. wdrażanie nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych.
f.

Rozdział III: Członkowie – prawa i obowiązki
§ 10.
1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.

Stowarzyszenie posiada członków:
a.
b.
c.

zwyczajnych
wspierających
honorowych
§ 11.

1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych. Założyciele Stowarzyszenia
stają się Członkami Stowarzyszenia w momencie jego zarejestrowania.

2.

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która pragnie wnieść swój wkład
pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację o
przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz będzie opłacała składkę członkowską.

3.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.

4.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona,
która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6.

Członkowie honorowi są ustanawiani na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a.
b.
c.
d.

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
§ 13.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
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a.
b.
c.

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek.
§ 14.

1.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.

Członek honorowy dysponuje wszystkimi prawami i obowiązkami, które przysługują
członkom wspierającym, a ponadto w momencie nadania godności może zostać uchwałą
Walnego Zgromadzenia zwolniony z wnoszenia składek członkowskich.
§ 15.

1.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.

pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
wykluczenia przez Zarząd (z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał
władz Stowarzyszenia),
braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
nieuzasadnionego niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy,
utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty
podjęcia uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Nadzwyczajnym
Posiedzeniu Członków zwołanym w celu rozpatrzenia wniosku. Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia
§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:
a.
b.
c.

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
§ 17.

1.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
tajnym zwykłą większością głosów.

2.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.

3.

Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcje pełnić przez
dowolną ilość kadencji.

4.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich dokooptowania, którego dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż 1/3 składu organu.
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§ 18.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością, głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, po upływie 30 minut, bez względu na
liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zebranie Członków
§ 19.
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a.
b.

z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3.

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4.

Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz
na rok, jako zebranie sprawozdawcze i co cztery lata, jako zebranie sprawozdawczowyborcze. termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków w
każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przez terminem zebrania. W przypadku
wymaganej ilości członków w pierwszym terminie , Zarząd zwołuje zebranie w drugim
terminie przyjmując za quorum obecna ilość członków 20 minut później.

6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

8.

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym.

9.

W wyjątkowych sytuacjach członek może oddać swój głos w formie pisemnego
oświadczenia, złożonego w zaklejonej kopercie członkowi Zarządu Stowarzyszenia przed
Walnym Zebraniem Członków. Otwarcie oświadczenia następuje podczas obrad
Walnego Zebrania Członków.”
§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd
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§ 21.
1.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.

Zarząd składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
prezesa , wiceprezesa,

3.

Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu
oraz podział
obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd
na pierwszym posiedzeniu.
§ 22.

Do kompetencji Zarządu należy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
kierowanie bieżącą pracą nad realizacją celów Stowarzyszenia,
realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
sporządzanie planów pracy i prowadzenie gospodarki finansowej,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
przyjmowanie i wykluczanie członków.

Komisja Rewizyjna
§ 23.
1.

Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu, sekretarza i członka.

3.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja Rewizyjna
przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.
§ 24.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium
Zarządowi,
wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności,
wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
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Rozdział V: Majątek i Fundusze
§ 25.
1.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a.
b.
c.
d.

składki członkowskie
darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze
sponsoringu,
dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
dochody z działalności gospodarczej.

2.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.

Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia

4.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób reprezentacji
§ 26.
1.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa
lub wiceprezesa.

2.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych o
wartości powyżej 1000 PLN, wymagane są podpisy dwóch osób spośród: prezesa,
wiceprezesa i dowolnego członka Zarządu działających łącznie.

3.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych nie
przekraczających kwoty 1000 PLN wystarczy podpis prezesa lub wiceprezesa.
Rozdział VI: Działalność gospodarcza
§ 27.

1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.

2.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.

3.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a.
b.
c.
d.
e.

działalności wydawniczej i poligraficznej,
reklamy,
działalności związanej z organizacją targów, wystaw, festiwali i konferencji,
sprzedaży detalicznej książek, gazet i wydawnictw,
działalności edukacyjnej.
§ 28.

1.

Zabrania się
a.

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników
oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w
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b.

c.

d.

linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
Stowarzyszenia 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,
wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia 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,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.
Rozdział VII: Postanowienia końcowe
§ 29.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 30.
1.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i wyznacza
likwidatora spośród członków ostatniego Zarządu.

3.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
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