
Statut 
Stowarzyszenia 

Absolwentów i Przyjaciół 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

                               Rozdział I  
                         POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwane dalej 
„Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem, mającym na celu tworzenie i propagowanie inicjatyw, postaw 
i działań sprzyjających integracji środowiska absolwentów, pracowników i 
przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczego. Stowarzyszenie uŜywa nazwy 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na co uzyskało zgodę władz 
Uczelni. W przypadku cofnięcia tej zgody na uŜywanie w nazwie 
„Uniwersytetu Przyrodniczego”, Stowarzyszenie ma obowiązek 
niezwłocznie dokonać zmian w KRS, jak i w innych dokumentach. 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin. 

§ 3 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz. U. Z 1997 r. Nr 1 poz. 855/, 
oraz niniejszego Statutu. 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, nabytą  na podstawie wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego.  

§ 5 

Stowarzyszenia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie 
potrzeby takŜe poza granicami kraju.  

§ 6 

Stowarzyszenie posiada własną pieczęć i odznakę organizacyjną. Wzór 
pieczęci i odznaki ustala Zarząd. 

 

 



§ 7 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

§ 8 

W Stowarzyszeniu mogą działać sekcje problemowe i komisje zrzeszające 
osoby o wspólnych zainteresowaniach. 

 

Rozdział II  
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 

§ 9 

Celem Stowarzyszenia jest: 
 

1. propagowanie osiągnięć Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i 
dokonań jej absolwentów,  

2. wspieranie wysiłków władz Uczelni na rzecz jej rozwoju oraz 
integracja środowiska,  

3. działania edukacyjne na rzecz pogłębiania wiedzy absolwentów, 
zwłaszcza tych Ŝyjących i pracujących w środowisku wiejskim,  

4. tworzenie więzów koleŜeńskich pomiędzy absolwentami i 
przyjaciółmi UP. 

§ 10 

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie: 

1. jednoczy środowisko zainteresowane utrzymaniem stałych 
kontaktów z Uczelnią i pielęgnowaniem jej tradycji,  

2. integruje działania osób i instytucji na rzecz umocnienia pozycji 
Uczelni i jej materialnego wsparcia oraz organizowania i udzielania 
pomocy koleŜeńskiej,  

3. propaguje profesjonalizm, zasady etycznego postępowania i 
solidarność koleŜeńską absolwentów Uczelni,  

4. prowadzi działalność edukacyjną, oraz promocyjną i informacyjną o 
osiągnięciach badawczych, kulturalnych i sportowych Uczelni, a 
takŜe o działalności studenckiego ruchu naukowego. 

5. organizuje spotkania, szkolenia, pomoc charytatywną, 

6. aktywnie uczestniczy w Ŝyciu Uczelni, 



7. moŜe prowadzić działalność gospodarczą.  

                                                   § 11 

Realizując powyŜsze cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy 
członków. MoŜe jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych 
prac.  

                                           Rozdział III 
              CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 12 

1. Członkiem Stowarzyszenia moŜe być obywatel polski, a takŜe 
cudzoziemiec. 

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. 

§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych,  

2. honorowych, 

3. wspierających.  

§ 14 

1. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba wyraŜająca chęć działania 
dla urzeczywistniania celów Stowarzyszenia, w szczególności będąca 
absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jej 
doktorantem, habilitantem, lub pracownikiem, oraz osoba związana 
z Uczelnią więzami przyjaźni. 

2. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały 
Zarządu w oparciu o pisemną deklarację popartą przez dwóch 
członków Stowarzyszenia. W przypadku decyzji negatywnej 
zainteresowany moŜe zwrócić się w ciągu miesiąca do Zarządu z 
prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ostateczna decyzja 
wydawana jest nie później niŜ 6 miesięcy od wniesienia sprawy. 
Lista ostatnio przyjętych członków zostanie podana do wiadomości 
na najbliŜszym Walnym Zebraniu Członków.  

3. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały 
Zarządu, podjętej po zaistnieniu jednej z przyczyn wymienionych w 
§ 17. 

4. Członkiem honorowym moŜe zostać osoba o wybitnych zasługach 
dla Uczelni lub Stowarzyszenia. Członek honorowy ma wszystkie 
prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku 



płacenia składek. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie 
członków Stowarzyszenia na jednomyślny wniosek Zarządu. 

5. Członkiem wspierającym moŜe być polska lub zagraniczna osoba 
prawna albo fizyczna. Członkostwo wspierające nadaje Walne 
Zebranie członków Stowarzyszenia na jednomyślny wniosek 
Zarządu. 

§ 15 

1. Członkowie zwyczajni i honorowi maja prawo: 

1/biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia, 

2/ uczestnictwa w zebraniach i imprezach Stowarzyszenia, 

3/ zgłaszania wniosków dotyczących Stowarzyszenia. 

2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w p. 1 
ust. 2 i 3. 

§ 16 

Członkowie są zobowiązani: 

1. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i popierać jego 
cele, 

2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia, 

3. regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez 
Walne Zebranie Członków. Honorowi członkowie zwolnieni są z 
obowiązku opłacania składek 

§ 17 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie: 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na pismie do Zarządu, 

2. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu zalegania z opłatą 
składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku, 

3. wykluczenia przez Zarząd na wniosek Sądu KoleŜeńskiego za 
działalność na szkodę Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym 
wyrokiem Sądu Powszechnego., 

4. śmierci członka. 

 

 



§ 18 

Od decyzji Zarządu skreślającej lub wykluczającej członka, słuŜy 
odwołanie do Walnego Zebrania w terminie miesiąca.  

 

Rozdział IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 19 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków,  

2. Zarząd,  

3. Komisja Rewizyjna,  

4. Sąd KoleŜeński.  

§ 20 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia, wymienionych w § 19 p. 1,2,3  
trwa 3 lata.  

2. Jeśli w czasie trwania kadencji któryś z członków ustąpi, następuje 
wybór uzupełniający na Nadzwyczajnym  Walnym Zebraniu 
Członków. 

§ 21 

1. NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które moŜe 
być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na trzy 
lata. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd 
powinien zawiadomić członków na piśmie co najmniej na dwa 
tygodni przed wyznaczonym terminem. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie moŜe być zwołane na podstawie 
uchwały Zarządu, na wniosek 1/5 liczby członków albo na Ŝądanie 
Komisji Rewizyjnej. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie 4 tygodni 
od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

 

 



 

  § 22 

Walne Zebranie jest prawomocne jeśli uczestniczy w nim w pierwszym 
terminie co najmniej 1/3 liczba członków Stowarzyszenia. W drugim 
terminie, wyznaczonym co najmniej o godzinę później tego samego 
dnia, Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę 
obecnych. 

§ 23 

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

2. Na wniosek 1/5 liczby obecnych członków, zarządza się 
głosowanie tajne. 

3. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmiany Statutu i 
rozwiązania Stowarzyszenia wymagają dla swej waŜności 
większości 2/3 głosów członków uczestniczących w Walnym 
Zebraniu. 

                                           § 24 

Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy:   

1. ustalenie głównych kierunków i programów działania 
Stowarzyszenia, 

2. uchwalanie Wysokości kwoty zobowiązań jakie moŜe zaciągać 
Zarząd, 

3. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,  

4. wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleŜeńskiego, 

5.  odwoływanie i powoływanie członków wybranych władz, o 
których mowa w p. 3 w trakcie kadencji,   

6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
i Sądu KoleŜeńskiego, 

7. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,  

8. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

9. zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

11. rozpatrywanie innych spraw Stowarzyszenia wniesionych przez 
Zarząd lub członków Stowarzyszenia, 



12. nadawanie i pozbawianie godności członków honorowych oraz 
członków wspierających. 

 

§ 25 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:  

1. Prezesa,  

2. dwóch wiceprezesów,  

3. sekretarza,  

4. skarbnika,  

5. dwóch członków Zarządu.  

2. Walne Zebranie wybiera Prezesa oraz, bez określania funkcji  
pozostałych członków Zarządu, którzy na pierwszym zebraniu po 
wyborze przez Walne Zgromadzenie zwołanym na wniosek Prezesa, 
konstytuują się i wybierają spośród siebie dwóch wiceprezesów, 
sekretarza i skarbnika. PowyŜsze postanowienia stosuje się 
odpowiednio do uzupełniania składu Zarządu.  

3. W razie wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu funkcje Prezesa 
pełni jeden z wiceprezesów wybrany przez Zarząd do czasu wyboru 
nowego Prezesa przez Walne Zebranie.  

4. Do kompetencji Zarządu naleŜy:  

1/ kierowanie bieŜącymi sprawami Stowarzyszeniem zgodnie z 
wytycznymi ustalonymi przez Walne Zebranie, 

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

3/ zaciąganie zobowiązań do kwoty, która została uchwalona 
przez Walne Zebranie,    

4/ zwoływanie Walnych Zebrań, 

5/ przygotowywanie Walnego Zebrania i wykonywanie jego 
uchwał,  

6/ sporządzanie sprawozdania, w tym finansowego, z działalności 
Stowarzyszenia,  

7/ podejmowanie innych czynności określonych przez Statut lub 
wymaganych przez przepisy prawa, 



8/ występowanie z wnioskami do walnego Zebrania o nadanie lub 
pozbawienie członkostwa honorowego i wspierającego.   

5. Decyzje Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej pięciu członków. 

6. W sprawach powierzonych przez Zarząd jego członkowie działają 
samodzielnie, z zastrzeŜeniem postanowień § 31 ust. 2 i 3 Statutu. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niŜ 
raz na dwa miesiące.  

8. W posiedzeniach Zarządu moŜe uczestniczyć z głosem doradczym JM 
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie lub upowaŜniona 
przez niego osoba. 

§ 26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności 
Stowarzyszenia, 

2. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu, 

3. składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium 
ustępującemu Zarządowi, 

4. stawianie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania. 

§ 27 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym 
przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie.  

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.  

3. Szczegółowy zakres działania Komisji rewizyjnej określa regulamin 
zatwierdzony przez Walne Zebranie. 

§ 28 

1. Sąd KoleŜeński Sąd KoleŜeński składa się z 3 członków, w tym 
przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie.  

2. Sąd KoleŜeński rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia, 
związane z jego działalnością. 

3. Postępowanie przed Sądem KoleŜeńskim wszczyna się na wniosek 
zainteresowanego członka Stowarzyszenia. Sąd dąŜy do 
polubownego załatwienia sprawy. Sąd moŜe orzec kary: 
upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka na okres do 



jednego roku oraz wnioskowania do Zarządu o wykluczenie ze 
Stowarzyszenia. Sąd uchwala orzeczenia większością głosów. 
Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie Sądu.  

4. Od orzeczeń Sądu KoleŜeńskiego o zawieszeniu i wnioskowaniu o 
wykluczenie ze Stowarzyszenia słuŜy odwołanie do Walnego 
Zebrania w terminie miesiąca.  

5. Szczegółowy tryb działania Sądu KoleŜeńskiego określa regulamin 
zatwierdzony przez Walne Zebranie.  

 
 

Rozdział V 
SEKCJE PROBLEMOWE I KOMISJE 

§ 29 

1. Sekcja problemowa jest tworzona na wniosek co najmniej 15 
członków Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu, która określa zakres 
zadań sekcji.  

2. Działalność sekcji jest finansowana z części składek członkowskich 
oraz dotacji, określonych przez Zarząd.  

3. Zarząd sekcji, składający się co najmniej z prezesa, sekretarza i 
skarbnika, jest wyłaniany zgodnie z regulaminem uchwalonym przez 
Zarząd Główny.  

4. Zarząd sekcji składa Zarządowi roczne sprawozdanie z działalności 
sekcji.  

§ 30 

1. Komisje powoływane są przez Zarząd na stałe, dla opracowywania 
opinii lub stanowiska Stowarzyszenia w sprawach naleŜących do 
zakresu zadań komisji, lub doraźnie, dla opracowania opinii lub 
stanowiska Stowarzyszenia w określonej sprawie.  

2. Komisje działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. 

 

                                               Rozdział VI 
                                 MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 31 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości. 

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się: 



      1/ składki członkowskie, 

      2/ wpływy z działalności statutowej, 

      3/ darowizny, 

      4/ dotacje, 

      5/ subwencje, 

      6/ ewentualne dochody z działalności gospodarczej. 

3. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: 
prezes lub vice prezes i skarbnik.  

4. Do waŜności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub vice 
prezesa oraz członka zarządu. 

 

Rozdział VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 32 

Zmiana Statutu Stowarzyszenia moŜe nastąpić na mocy uchwały Walnego 
Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów członków uczestniczących w 
Walnym Zebraniu. 

§ 33 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego 
Zebrania, przyjętej większością 2/3 głosów członków 
uczestniczących w Walnym Zebraniu. 

2. W przypadkach określonych w ustawie rozwiązanie następuje na 
mocy orzeczenia sądu. 

§ 34 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz 
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. W razie rozwiązania przez sąd, 
majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. 

                                                  § 35 

Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza ustępujący Zarząd lub powołana 
przez Walne Zebranie specjalna komisja. 

  

 


