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STATUT 
Stowarzyszenia Akademickiego CUKROWA 8 

uchwalony na zgromadzeniu założycielskim 10 lutego 2017 roku przez członków założycieli 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie Akademickie CUKROWA 8, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy prawo o 

stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

3. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Prezydent Miasta Szczecina. 

§ 3 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza gra-

nicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci według wzoru ustalonego przez Zarząd. 
2. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych. 

§ 5 

1. Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia, nagrody, tytuły, medale i przyznawać je osobom zasłużonym 

dla Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach 

oraz tworzyć lub przystępować do federacji (związków) organizacji pozarządowych. 

Rozdział 2. Cele i zasady działalności 

§ 6 

Cele działalności Stowarzyszenia to: 

a) wzmacnianie potencjału społeczności akademickiej, w szczególności związanej z Wydziałem Zarza-

dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, zwanego dalej Wydziałem; 

b) integrowanie i aktywizacja środowiska akademickiego oraz wzmacnianie relacji z absolwentami Wy-

działu; 

c) promocja nauk społecznych, w szczególności ekonomicznych oraz pomoc w rozwoju zainteresowań 

naukowych wśród dorosłych oraz dzieci i młodzieży; 

d) upowszechnianie wiedzy i przyczynianie się do podnoszenia jakości kształcenia realizowanego na 

różnych poziomach edukacji społeczno-ekonomicznej; 

e) inspirowanie i utrwalanie związków nauki z praktyką gospodarczą poprzez współpracę środowiska 

akademickiego, gospodarczego oraz instytucji publicznych i pozarządowych. 

§ 7 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przez: 

a) organizację inicjatyw integrujących społeczność akademicką; 

b) organizację wydarzeń o charakterze naukowym i dydaktycznym; 

c) organizację wydarzeń promujących nauki społeczne, w tym ekonomiczne; 

d) realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; 
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e) wspieranie członków społeczności akademickiej w rozwoju zawodowym; 

f) działalność popularyzatorską, informacyjną i wydawniczą; 

g) działalność szkoleniową i doradczą; 

h) promocję osiągnięć społeczności Wydziału w Polsce i na świecie; 

i) współpracę wewnątrz struktur Uniwersytetu na płaszczyźnie naukowej, administracyjnej i studenckiej; 

j) współpracę z organizacjami komercyjnymi, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w 

kraju i zagranicą, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia. 

2. Cele statutowe będą realizowane również poprzez działalność pożytku publicznego. 

§ 8 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na osobistym zaangażowaniu jego członków. 

2. Bieżące sprawy Stowarzyszenia mogą być dyskutowane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

sposób umożliwiający uczestnictwo wszystkim członkom. 

Rozdział 3. Członkostwo 

§ 9 

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które deklarują wolę:  

a) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,  

b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu,  

c) regularnego wnoszenia składek członkowskich. 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:  

a) zwyczajnych,  

b) wspierających, 

c) honorowych. 

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna bez względu na miejsce zamieszkania, zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele statutowe.  

2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzysze-

nia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą. Osoba prawna działa w 

Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. 

§ 12 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklara-

cji kandydata. 

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wnio-

sek Zarządu. 

§ 13 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, 

b) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

c) zgłaszania Zarządowi kandydatury do nadania godności członka honorowego, 

d) wnoszenia spraw pod obrady władz Stowarzyszenia,  

e) udziału w pracach i projektach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) przestrzegania statutu i innych wewnętrznych aktów Stowarzyszenia, 

b) aktywnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,  

c) uczestniczenia w pracach władz Stowarzyszenia, do których został wybrany, 

d) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia. 
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§ 14 

1. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa wymienione w §13 z wyjątkiem czynnego i bier-

nego prawa wyborczego. 

2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz 

przestrzegania Statutu i aktów wewnętrznych Stowarzyszenia.  

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 

§ 15 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi; 

b) skreślenia z listy członków decyzją Zarządu z powodu niewywiązywania się ze statutowych obowiąz-

ków lub z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego celom statutowym; 

c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego; 

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

§ 16 

1. Decyzję o odmowie przyjęcia członkostwa bądź skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Za-

rząd w drodze uchwały.  

2. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków zapośrednictwem Zarządu w ter-

minie 14 dni od dnia doręczenia stosownej decyzji. Brak wniesienia odwołania w powyższym terminie powo-

duje uprawomocnienie się uchwały Zarządu. 

3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w przedmiocie uwzględnienia bądź oddalenia odwołania na 

najbliższym posiedzeniu, w drodze tajnego głosowania, większością 2/3 głosów obecnych. Uchwała Walnego 

Zebrania Członków ma charakter ostateczny. Członek, którego postępowanie dotyczy, nie może głosować na 

Zebraniu w sprawie odwołania. W przypadku niepodjęcia przez Zebranie uchwały z powodu nieuzyskania 

wymaganej większości głosów, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków. 

4. Do czasu rozpoznania odwołania przez Zebranie, tj. podjęcia uchwały o uwzględnieniu lub oddaleniu odwoła-

nia członkowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki członkowskie. 

Rozdział 4. Władze 

§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 18 

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupeł-

niania swoich składów do liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybranej przez Walne Zebranie Człon-

ków. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 

wyboru. 

Walne Zebranie Członków 

§ 19 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków jest organem stanowiącym i określającym główne kierunki działalności Stowarzy-

szenia oraz sprawującym ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Zarząd. 

§ 20 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w ciągu 6 miesięcy od zakoń-

czenia roku kalendarzowego.  
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3. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w sposób umożliwiający odbycie się go 

w terminie określonym statutem, prawo jego zwołania przysługuje na tych samych zasadach Komisji Rewi-

zyjnej. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Komisji Rewizyjnej albo na umotywowany wniosek co najmniej 1/10 członków. Zarząd obowiązany jest 

zwołać Zebranie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku spełniającego warunki określone w niniejszym punk-

cie Statutu. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd. 

2. Zarząd informuje członków o Walnym Zebraniu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając 

członkom Stowarzyszenia zaproszenie na Walne Zebranie wraz z proponowanym porządkiem obrad w formie 

elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podane w deklaracjach członkowskich. Dodatkowo Zarząd 

zamieszcza informacje o Walnym Zebraniu na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

§ 22 

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie 

wspierający, honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd z głosem doradczym.  

2. Każdy członek zwyczajny ma prawo do jednego głosu. 

3. Głosowanie jest jawne, chyba że z przepisów prawa lub Statutu wynika co innego. 

§ 23 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych władz Sto-

warzyszenia, w szczególności:  

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

b) określanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

c) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

d) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i rocznego sprawozdania finansowego 

po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej z badania obu sprawozdań; 

e) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej;  

f) określanie wysokości oraz trybu opłacania składek członkowskich; 

g) uchwalanie zmian Statutu; 

h) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Stowarzyszenia; 

i) podejmowanie decyzji w sprawie przynależności Stowarzyszenia do federacji organizacji pozarządo-

wych; 

j) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia; 

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.  

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób obecnych na 

Zebraniu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 

2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 50% liczby Członków Stowarzyszenia. W przypad-

ku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków, na którym nie obowiązuje 

wymóg obecności 50% członków.  

4. W sprawach osobowych, w tym także w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Ko-

misji Rewizyjnej głosowanie ma charakter tajny. 

Zarząd 

§ 24 

1. Zarząd kieruje działaniami Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje 

go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.  

2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w 

głosowaniu tajnym. Członkowie zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród własnego grona Preze-

sa i Wiceprezesa.  

3. Zarząd powoływany jest na wspólną kadencję na okres dwóch lat. Za wyjątkiem powołania pierwszego Za-

rządu kolejne okresy dwuletnie będą liczone od odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków do odby-
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cia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną 

kadencję. Mandat członków Zarządu wygasa z chwilą odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, z 

tym że mandaty pierwszego Zarządu wygasają wraz z odbyciem zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

za rok 2017. 

4. Prezes kieruje pracami Zarządu oraz prowadzi bieżącą działalność Stowarzyszenia. 

5. Członkowie Zarządu nie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji. 

§ 25 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.  

2. O posiedzeniu należy powiadomić wszystkich członków Zarządu na co najmniej 7 dni przed planowanym 

terminem w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podane w deklaracjach członkowskich. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniej niż połowy liczby 

wszystkich członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§ 26 

1. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków; 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

c) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;  

d) prowadzenie gospodarki majątkowej i finansowej Stowarzyszenia; 

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i prowadzenie spraw członkowskich; 

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  

2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie ze swojej działalności oraz 

roczne sprawozdanie finansowe na co najmniej miesiąc przed planowanym Walnym Zgromadzeniem Człon-

ków, na którym mają być omawiane oba sprawozdania. 

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest 

łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

 Komisja Rewizyjna 

§ 27 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób powoływanych na okres dwóch lat przez Walne Zebranie 

Członków w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani na kolejne kadencje.  

3. Komisja Rewizyjna działa pod kierownictwem Przewodniczącego Komisji, wybieranego i odwoływanego 

przez Komisję z jej grona. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru Przewodniczącego na pierwszym posiedze-

niu.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeń-

skim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

§ 28 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.  

2. O posiedzeniu należy powiadomić wszystkich członków Komisji Rewizyjnej na co najmniej 7 dni przed pla-

nowanym terminem w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podane w deklaracjach człon-

kowskich. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniej niż połowy 

liczby wszystkich członków Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komi-

sji. 

§ 29 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia; 

b) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami, uwagami i zaleceniami pokontrolnymi doty-

czącymi działalności statutowej i finansowej Zarządu; 
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c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwo-

łania zebrania (posiedzenia) Zarządu (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żąda-

nia); 

d) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie Sta-

tutowym; 

e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absoluto-

rium członkom Zarządu Stowarzyszenia; 

f) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o przyjęcie lub nieprzyjęcie sprawozdań rocz-

nych przygotowanych przez Zarząd; 

g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

Rada Programowa  

§ 30 

1. Walne Zebranie Członków może powołać Radę Programową.  

2. Rada Programowa ma rolę doradczą.  

3. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje przez okres dwuletniej kadencji nieodpłatnie. 

Rozdział 5. Majątek i finanse 

§31 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: 

a) składki członkowskie; 

b) dotacje; 

c) darowizny od osób fizycznych i prawnych; 

d) dochody z własnej działalności; 

e) dochody z majątku Stowarzyszenia; 

f) zbiórki publiczne. 

2. Środki finansowe zgromadzone przez Stowarzyszenie przeznaczane są w całości na realizację celów statuto-

wych. 

§ 32 

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej określana jest przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzana na kolej-

ny rok kalendarzowy przez Walne Zebranie Członków.  

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do płacenia składki członkowskiej w obowiązującej 

wysokości raz w roku z góry, nie później niż w ciągu 30 dni od daty sprawozdawczego Walnego Zebrania 

Członków.  

3. Nowi członkowie zobowiązani są do dokonania zapłaty składki w pełnej wysokości za cały rok, w którym zo-

stali przyjęci, nie później niż w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia. Do-

ręczenie następuje na pocztę elektroniczną podaną przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Stowarzy-

szenia. 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe 

§ 33 

1. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznaczy likwidatorów oraz może 

wskazać organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek po zaspokojeniu zobowią-

zań Stowarzyszenia. 


