Statut Stowarzyszenia

Studentow, Absolwentow i Przyjacie] KMISH UW - ProCollegio
Rozdzial I
Postanowienia ogolae

§l.
1. Stowarzyszenie nosi nazwe Stowarzyszenie Studentow, Absolwentow i Przyjaciol KMISH UW ProCollegio. W dalszej czesci niniejszego Statutu zwane jest Stowarzyszeniem
2. Stowarzyszenie moze uzywac nazwy skroconej: "Stowarzyszenie ProCollegio".

§2.
Stowarzyszenie dziala na podstawie ustawy Prawo 0 stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. .
(Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855, z pozniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawa, i posiada
osobowosc prawna.
§3.
Terenem dzialania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita
Warszawie.

Polska zas siedziba wladz miesci sie w

§4.
Stowarzyszenie moze bye czlonkiern krajowych i miedzynarodowych organizacji 0 podobnym celu
dzialania.
§5.
Stowarzyszenie opiera swoja dzialalnosc na pracy spolecznej czlonkow.
§6.
1. Stowarzyszenie moze uzywac odznak i pieczeci na zasadach okreslonych w przepisach
szczegolowych,
2. Symbole Stowarzyszenia okresli w drodze uchwaly Zarzad.
§7.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzezona,

Rozdzial II
Cele i sposoby dzialania
§8.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Dzialanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oswiatowo - wychowawczych,
kulturalnych, kultury fizycznej i sportu student6w i absolwent6w uczelni wyzszych ze
szczegolnym uwzglednieniem studentow i absolwentow Kolegium Miedzywydzialowych
Indywidualnych Studiow Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
2. budowanie i rozwijanie solidamosci studentow i absolwent6w KMISH UW;
3. promowanie studi6w miedzykierunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z pozniejszymi
zmianami) oraz innych interdyscyplinamych form ksztalcenia;
4. wspieranie dzialan student6w i absolwent6w ze szczeg61nym uwzglednieniem student6w i
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absolwentow KMISH UW na rzecz ruchu naukowego oraz samorzadu studenckiego;
5. wspoldzialanie z Uniwersytetem Warszawskim oraz Miastem Stolecznym Warszawa w
realizacji przedsiewziec kulturalnych promujacych historie i kulture Stolicy,
6. dzialanie na rzecz rownosci szans edukacyjnych, promowania i wspierania szczegolnie
uzdolnionej mlodziezy, prowadzenie badan oraz tworzenie analiz socjologicznych i
ekonomicznych dotyczacych srodowiska akademickiego,
7. zapobieganie naruszaniu godnosci i podstawowych interesow osob ksztalcacych sie na
poziomie wyzszym,
8. ksztaltowanie swiadomosci obywatelskiej mlodziezy oraz upowszechnianie wiedzy 0
uprawnieniach i obowiazkach studentow,
9. dzialanie na rzecz promocji szkol wyzszych, przedsiebiorczosci i innowacyjnosci ze
szczegolnym uwzglednieniem srodowiska akademickiego i absolwentow szkol wyzszych,
10. propagowanie rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego
11. prowadzenie dzialan nadzorczych zwanych takze strazniczymi w stosunku do instytucji
dysponujacych srodkami publicznymi w zakresie w jakim jest to dozwolone dla
stowarzyszen w obowiazujacym stanie prawnym.
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§ 9.
Wymienione cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
2. wspolprace z instytucjami Panstwa Polskiego, samorzadu lokalnego, szkolami wyzszymi,
samorzadami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami dzialajacymi w zakresie
objetyrn celami Stowarzyszenia, jak rowniez wspolprace krajowa i zagraniczna z muzeami,
galeriami, szkolami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazujacymi zainteresowanie
celami Stowarzyszenia,
3. wspieranie organizacyjne i finansowe dzialalnosci uczelni wyzszych ze szczegolnym
uwzglednieniem Uniwersytetu Warszawskiego,
4. wspieranie organizacyjne i finansowe dzialalnosci organizacji studenckich ze szczegolnym
uwzglednieniem Samorzadu Studentow KMISH UW, zwanego dalej SS KMISH UW,
5. organizowanie i finansowanie:
- stypendiow i nagrod dla studentow, doktorantow i absolwentow ze szczegolnym
uwzglednieniem studentow, doktorantow i absolwentow Uniwersytetu Warszawskiego,
- konferencji i seminariow, targow sztuki, imprez i konkursow w kraju i za granica,
- dzialalnosci propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie aktywnosci
studenckiej i doktoranckiej,
6. organizacje koncertow, przegladow piosenki i festiwali artystycznych
7. organizacje szkolen i kursow
8. organizacje wystaw,
9. przygotowywanie raportow i analiz oraz informowanie opinii publicznej.
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Rozdzial III
Czlonkowie, ich prawa i obowiazki

§ 10.
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1. Czlonkami Stowarzyszenia moga bye osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna moze bye jedynie czlonkiem wspieraj,!cym Stowarzyszenia.
§11.
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Czlonkowie
1) czlonkow
2) czlonk6w
3) czlonk6w

Stowarzyszenia dziela sie na:
zwyczajnych,
wspierajacych,
honorowych.

§ 12.
1. Czlonkiem zwyczajnym moze bye student lub absolwent KMISH UW posiadajacy pelna zdolnosc
do czynnosci prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
2. Czlonkiem wspierajacym moze bye osoba fizyczna lub prawna zainteresowana dzialalnoscia
Stowarzyszenia, kt6ra zadeklarowala najego rzecz pomoc finansowa lub rzeczowa, Osoba prawna
dziala w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Czlonkiem honorowym moze bye osoba fizyczna szczeg6lnie zasluzona dla KMISH UW.
4. Czlonkow zwyczajnych i wspierajacych przyjmuje w drodze uchwaly Zarzad, na podstawie
pisemnej deklaracji, kt6rej wz6r jest ustalony w drodze uchwaly Zarzadu,
5. Tytul czlonka honorowego nadaje Walne Zebranie Czlonkow na wniosek Zarzadu.

§ 13.
1. Czlonek zwyczajny Stowarzyszenia rna prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich wladz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Czlonkow;
c) wypowiadania sie i wyrazania opinii we wszelkich kwestiach dotyczacych dzialalnosci
Stowarzyszenia;
d) uczestniczenia we wszelkich formach dzialania sluzacych realizacji cel6w statutowych
Stowarzyszenia;
e) korzystania z urzadzen, swiadczen i pomocy Stowarzyszenia;
f) uczestnictwa w ksztaltowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
g) publicznego poslugiwania sie symbolami Stowarzyszenia;
h) uzyskiwania szczegolowej informacji na temat finansowych aspekt6w dzialalnosci
Stowarzyszenia.
2. Czlonek zwyczajny obowiazany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulamin6w i uchwal wladz Stowarzyszenia,
b) regularnego oplacania skladek na rzecz Stowarzyszenia,
c) godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Czlonek wspierajacy, z wyjatkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa
okreslone w § 13 ust. 1 lit b,c,d,e,f, g, h.
2. Czlonek wspierajacy rna prawo brae udzial - z glosem doradczym - w statutowych wladzach
Stowarzyszenia.
3. Czlonek wspierajacy posiada obowiazki okreslone w § 13 ust. 2.
4. Czlonek honorowy Stowarzyszenia rna wszystkie uprawnienia przyslugujace czlonkom
zwyczajnym, ponadto zwolniony jest z obowiazku placenia skladek czlonkowskich i innych
swiadczen.

§ 15.
1. Czlonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynaleznosci do Stowarzyszenia, zgloszonej na pismie Zarzadowi,
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po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiazan odnosnie Stowarzyszenia,
2) smierci czlonka lub utraty osobowosci prawnej przez czlonka wspierajacego,
3) skreslenia z listy czlonkow z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z oplata skladek
czlonkowskich lub innych zobowiazan w terminie przekraczajacym 90 dni, po uprzednim
pisemnym upomnieniu,
4) wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowien statutu, regulamin6w lub uchwal wladz
Stowarzyszenia oraz za dzialalnosc na szkode Stowarzyszenia.
2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, 4 orzeka Zarzad podajac przyczyny skreslenia lub
wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreslona ma prawo wniesienia odwolania do Walnego Zebrania
czlonkow w terminie 30 dni od daty doreczenia stosownej uchwaly.

Rozdzial IV
Organy Stowarzyszenia
§ 16.
Wladzami Stowarzyszenia sa:
1) Walne Zebranie Czlonk6w,
2) Zarzad,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17.
1. Kadencja Zarzadu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wyb6r odbywa sie w
glosowaniu tajnym.
2. Uchwaly Zarzadu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, podejmowane sa w glosowaniu
jawnym, zwykla wiekszoscia glosow, przy obecnosci co najmniej polowy og6lnej liczby
uprawnionych czlonk6w (kworum).
3.Walne Zebranie Czlonk6w podejmuje uchwaly zwykla wiekszoscia glos6w w pierwszym
terminie w obecnosci co najmniej polowy og6lnej liczby uprawnionych czlonk6w, w drugim
terminie, bez wzgledu na liczbe obecnych.

§ 18.
W przypadku ustapienia, wykluczenia lub smierci czlonka wladz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, sklad osobowy wladz jest uzupelniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonuja pozostali
czlonkowie organu, kt6rego sklad ulegl zmniejszeniu. W tym trybie mozna powolac nie wiecej niz
polowe skladu organu.

§ 19.
1. Walne Zebranie Czlonk6w jest najwyzsza wladza Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Czlonk6w biora udzial:
1) z glosem stanowiacym - czlonkowie zwyczajni i czlonkowie honorowi,
2) z glosem doradczym - czlonkowie wspierajacy oraz zaproszeni przez Zarzad goscie.
§ 20.Walne Zebranie Czlonk6w moze bye zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 21
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Do kompetencji Walnego Zebrania w szczegolnosci nalezy:
1) uchwalenie zmian statutu,
2) uchwalanie regulaminow wladz Stowarzyszenia,
3) wybor i odwolywanie czlonkow wladz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan wladz Stowarzyszenia, za wyjatkiem sprawozdan
finansowych, ktore zatwierdza Zarzad
5) ustalanie wysokosci skladek czlonkowskich i innych swiadczen,
6) podejmowanie uchwaly 0 rozwiazaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majatku,
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§ 22.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonkow zwoluje Zarzad:
1) z wlasnej inicjatywy,
2) na zadanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej liczby czlonkow zwyczajnych.
2. Zarzad jest zobowiazany zwolac Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonkow w ciagu 30 dni, od
dnia otrzymania zadania lub wniosku okreslonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonkow obraduje wylacznie nad sprawami, dla ktorych zostalo
zwolane.

§ 23.
1. Zarzad jest naczelna wladza Stowarzyszenia. Kieruje on caloksztaltem dzialalnosci
Stowarzyszenia, zgodnie z uchwalami Walnego Zebrania Czlonkow, reprezentuje je na zewnatrz i
ponosi odpowiedzialnosc przed Walnym Zebraniem Czlonkow.
2. Zarzad sklada sie z pieciu czlonkow:
a) Prezesa Zarzadu,
b) Pierwszego Wiceprezesa
c) Drugiego Wiceprezesa
d) Trzeciego Wiceprezesa
e) Czwartego Wiceprezesa
wybieranych osobno przez Walne Zebranie Czlonkow bezwzgledna wiekszoscia glosow w
pierwszym terminie w obecnosci co najrnniej polowy uprawnionych Czlonkow Stowarzyszenia, a
w drugim terminie bez wzgledu na liczbe obecnych.
3. Prawo jednoosobowej reprezentacji przysluguje kazdemu czlonkowi Zarzadu Stowarzyszenia.
4. Czlonkowie Zarzadu maja obowiazek wzajemnego informowania 0 wszystkich podejmowanych
dzialaniach, w szczegolnosci 0 korzystaniu z prawa, 0 ktorym mowa w ust. 3. Walne Zebranie
Czlonkow na wniosek Prezesa Zarzadu moze uchwalic regulamin dzialania Zarzadu.

§ 24.
1. Do zakresu dzialania Zarzadu nalezy:
1) realizacja uchwal Walnego Zebrania Czlonkow,
2) ustalanie budzetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarzadu nad majatkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majatku nieruchomego i ruchomego
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciagania zobowiazan
6) zwolywanie Walnego Zebrania Czlonkow,
7) podejmowanie uchwal w sprawach przyjmowania, skreslania i wykluczania czlonkow,
8) skladanie sprawozdan ze swej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czlonkow,
9) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
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10) podejrnowanie decyzji 0 podjeciu i zakonczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz jej
zakresie przedmiotowym w granicach dopuszczonych przez niniejszy Statut i powszechnie
obowiazujace przepisy prawa.

Komisja Rewizyjna
§ 25.
1. Kornisja Rewizyjna jest organern Stowarzyszenia powolanym do sprawowania kontroli nad jego
dzialalnoscia,
2. Kornisja Rewizyjna sklada sie z czterech czlonk6w.

§ 26
Do zakresu dzialania Kornisji Rewizyjnej nalezy:
1) kontrolowanie caloksztaltu dzialalnosci Stowarzyszenia,
2) wystepowanie do Zarzadu z wnioskami wynikajacymi z przeprowadzonych kontroli,
2) prawo zadania zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czlonkow w razie stwierdzenia nie
wywiazywania sie przez Zarzad z jego statutowych obowiazkow, a takze prawo zadania zwolania
posiedzenia Zarzadu,
3) zwolanie Walnego Zebrania Czlonk6w, w razie nie zwolania go przez Zarzad w terminie
ustalonym statutern,
4) skladanie na Walnym Zebraniu Czlonk6w wniosk6w 0 udzielenie (lub odmowe udzielenia)
absolutorium Zarzadowi Stowarzyszenia,
6) skladanie sprawozdan ze swej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czlonkow,
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§ 27.
1. Czlonkowie Kornisji Rewizyjnej nie moga pelnic innych funkcji we wladzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna dziala na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
Czlonk6w.
3. Komisja Rewizyjna rna prawo zadania od czlonk6w i Zarzadu Stowarzyszenia zlozenia
pisemnych lub ustnych wyjasnien dotyczacych kontrolowanych spraw.
RozdzialV
Maj21tek i fundusze

§ 28. Majatek Stowarzyszenia stanowia nieruchomosci, ruchomosci i fundusze.
§ 29.
Zrodlami powstania majatku Stowarzyszenia sa:
1) skladki czlonkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dochod6w z wlasnej dzialalnosci,
4) dochody z majatku Stowarzyszenia,
5) dotacje,
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6) dochody z dzialalnosci gospodarczej.

§ 30.
Stowarzyszenie moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza, na og6lnych zasadach okreslonych w
odrebnych przepisach. Dochod z dzialalnosci gospodarczej Stowarzyszenia sluzy realizacji celow
statutowych i nie moze bye przeznaczony do podzialu miedzy jego czlonkow.

§31.
Do zaciagania zobowiazan majatkowych
dzialajacych lacznie,

upowazniony jest Prezes lub dwoch czlonkow Zarzadu

Rozdzial VI
Zmiana statutu i rozwiazanie Stowarzyszenia
§ 32.
1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjecie uchwaly 0 rozwiazaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zebranie Czlonkow wymaga kwalifikowanej wiekszosci 2/3 glosow w pierwszym terminie w
obecnosci co najmniej polowy og6lnej liczby uprawnionych czlonkow, w drugim terminie, bez
wzgledu na liczbe obecnych.
2. Podejmujac uchwale 0 rozwiazaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Czlonkow okresla spos6b
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majatku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w statucie, maja zastosowanie przepisy Ustawy.
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