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Statut 

Stowarzyszenia Rozwoju Osobistego SEeD 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego SEeD zwane w tekście niniejszego Statutu również 

„Stowarzyszeniem”, działa na podstawie: przepisów ustawy – Prawo o  stowarzyszeniach 

z dnia 7 kwietnia 1989r. z późniejszymi zmianami. 

 

§ 2. 

1. Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego SEED  

 

§ 3. 

1. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem opartym na zasadach dobrowolności.  

 

§ 4. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wieliczka. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Krakowa i województwa małopolskiego. 

§ 5. 

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach 

wskazanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dochód z odpłatnej 

działalności pożytku  publicznego służy wyłącznie  realizacji celów statutowych. 

 

§ 6. 

1. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi 

i międzynarodowymi. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnym celu działania i o podobnych celach programowych, zachowując jednak pełną 

samodzielność organizacyjną, określoną w Statucie. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia. 
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Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie realizuje następujące cele: 

1) Rozwijanie potencjału członków społeczności akademickiej oraz lokalnej. 

2) Popularyzacja nauki języków obcych i zwiększanie świadomości kulturowej. 

3) Upowszechnianie wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności wśród społeczności 

akademickiej i społeczności lokalnej. 

4) Popularyzowanie i wspieranie rozwoju naukowego wśród studentów 

5) Wspieranie rozwoju i popularyzacji nowoczesnych metod uczenia 

6) Zwiększanie świadomości realiów rynku pracy i dostępnych metod podnoszenia 

kompetencji oraz kwalifikacji w społeczności akademickiej i społeczności lokalnej 

7) Budowanie platformy współpracy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym 

z organizacjami studenckimi, instytucjami akademickimi i innymi podmiotami 

mającymi podobny profil działalności 

8) Rozwijanie dziedzin nauki, w szczególności w obszarach związanych z zarządzaniem 

zasobami ludzkimi 

9) Kształtowanie i promowanie postaw odpowiedzialnych społecznie 

10) Budowanie platformy współpracy o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym 

z organizacjami studenckimi i innymi podmiotami mającymi podobny profil 

działalności. 

 

§ 2. 

Cele Stowarzyszenia, o których mowa w §1, realizowane są poprzez: 

1) Prowadzenie szkoleń i kursów. 

2) Samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie wydarzeń 

naukowych oraz kulturalnych. 

3) Prowadzenie prac naukowo-badawczych. 

4) Prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej. 

5) Tworzenie i prowadzenie grup projektowych. 

6) Wspieranie grup formalnych i nieformalnych w realizacji projektów. 

7) Przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. 

8) Organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje i spotkania 

z innymi organizacjami. 

9) Organizowanie i udział w obozach naukowych oraz wymianach międzynarodowych. 

10) Wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy uczelniami oraz środowiskiem 

biznesowym. 

11) Wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami oświatowymi w kraju i za 

granicą. 
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§ 3. 

1. Realizując postawione cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich 

członków, a w szczególnych wypadkach korzysta z pomocy innych osób lub organizacji. 

2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębnione w jego 

strukturze jednostki organizacyjne, które powoływane są poprzez stosowną uchwałę 

Zarządu. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§1. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych 

2) członków wspierających 

3) członków honorowych 

§2. 

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw 

publicznych 

2) ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, małoletni w wieku od 16 lat 

3) poprzez czynną pracę realizuje cele Stowarzyszenia 

4) złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz uiszcza składki 

członkowskie. 

§3. 

Członek zwyczajny: 

1) ma prawo : 

a. w sposób czynny i bierny uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia 

b. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia 

c. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 

zgodnych z jego celami statutowymi 

 

2) ma obowiązek: 

d.  przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia 

e. regularnego opłacania składek członkowskich 

f. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia 
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§4. 

Członek wspierający: 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca 

cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową poprzez pomoc 

finansową, rzeczową lub intelektualną 

2. O nadaniu statusu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie 

podpisanej deklaracji lub w przypadku osób fizycznych pozytywnie przebytego procesu 

rekrutacji. 

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym uczestniczyć, za pośrednictwem 

swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia 

wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań 

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji 

§5. 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

§6. 

Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe 

członkostwo w Stowarzyszeniu. 

1) Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia. 

2) Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

§7. 

Ustanie członkostwa 

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub 

wykluczeniu członka. 

Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: 

1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia 

2. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym. 

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

1) działania na szkodę Stowarzyszenia 

2) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 
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3) popełnienia czynu hańbiącego 

3. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§1. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem" 

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem" 

3. Komisja Rewizyjna 

§2. 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

§3. 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. 

§4.  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą 

być: 

1)  zwyczajne 

2) nadzwyczajne 

3) robocze 

O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym 

porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków mailowo na 20 dni przed terminem obrad. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia, 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 

1) z inicjatywy Zarządu 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej 

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku. 

4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu. 

5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności ponad1/2 ogólnej liczby 
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członków. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos 

przewodniczącego Walnego Zebrania. 

6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności, ponad 

1/2 ogólnej liczby członków. 

7. Walne Zebranie Członków: 

1) ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia 

2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

3) decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi 

4) wybiera i odwołuje Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną 

5) uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia 

6) zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

7) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku 

8) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu 

9) nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia 

§5.  

Zarząd Stowarzyszenia 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę 

przed Walnym Zebraniem. 

2. Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd 

może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są 

zwykłą większością głosów w obecności, ponad1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. 

W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin 

Zarządu. 

4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 

1) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego 

Zebrania 

2) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej 

3) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu 

4) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, 

zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych 

5) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia 

6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zawierania umów 

i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. 

7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. 
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§6. 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia 

4. Członkowie Komisji mają prawo 

1) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym 

2)  wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji 

Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej 

członków. 

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.: 

1) kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia 

2) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących 

działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia 

3) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu 

4) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi 

7. Członkowie Komisji pracują społecznie. 

Rozdział V 

Majątek i gospodarka finansowa 

§1. 

Majątek Stowarzyszenia składa się z : 

1. składek członkowskich członków zwyczajnych 

2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności 

prywatnej 

3. wpływów z działalności statutowej 

4. dochodów z majątku Stowarzyszenia 

5. subwencji i dotacji 

6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych prowadzonych na podstawie wymaganej 

prawem decyzji właściwego urzędu 

7. wpływów z działalności gospodarczej 
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§2. 

Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie. 

§3. 

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może 

być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia. 

§4. 

Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami 

Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia działający w porozumieniu z 

przynajmniej jednym członkiem zarządu. 

Rozdział VI 

Przepisy końcowe 

§1. 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia 

sądu rejestrowego. 

§2. 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą 

większością 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. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie będą miały przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

Statutu przyjęto uchwałą w dniu 14.12.2017 

 

Podpisano: 

 

 


