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STATUT
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTOW WYDZIALUPRAWA
W BIAŁYMSTOKU

UNIWERSYTETU

Rozdział I
PRZEPISY OG6LNE

§1
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zwane dalej
,.,Stowarzyszeniem" jest stowarzyszeniem zarejestro~m,
zrzeszającym osoby fizyczne
l prawne_
<

§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§3
Terenem działalności Stowarzyszeniajest
dzibą władz miasto Białystok

obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica a sie-

§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników,
I

Rozdział II

r

§ 5
Celem Stowarzyszeniajest:
11udzielanie wsparcia i wszechstronnej pomocy Wydziałowi Prawa w jego :funkcjonowaniu,
2/ integracja absolwentów Wydziału Prawa celem podtrzymania i utrwalenia więzów koleżeńskich,
3/ pogłębianie i aktualizowanie zdobytej wiedzy prawniczej,
4/ podnoszenie w środowisku prestiżu społecznego zawodu prawnika,
5/ popularyzowanie wiedzy prawniczej,
6/ współdziałanie z władzami Wydziału Prawa w zakresie jego rozwoju i propagowanie
osiagnięć dydaktycznych i naukowych,
7/ współpraca z tego typu stowarzyszeniami zagranicznymi i krajowymi oraz macierzystymi
uczelniami tych stowarzyszeń,
8/ współpraca z terenowymi organami administracji w rozwiązywaniu społeczno-gospodarczych problemów regionu.
I'

§

6

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe między innymi przez:
1/ organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń w zakresie popularyzowania
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prawniczej i zmian dokonujących się w systemie prawa polskiego,
2/ prowadzenie doradztwa prawnego,
3/ współdziałanie i udzielanie pomocy władzom W~ału
Prawa w zakresie opracowywania
programów jego rozwoju oraz inspirowanie kierunków zmian w programie studiów uwzględniających potrzeby praktyki,
4/ tworzenie stypendiów dla pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów oraz fundacji
na rzecz rozwoju Wydziału Prawa.
5/ nawiązywanie współpracy i kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagra.
.
nicznymr,
6/ prowadzenie działalności wydawniczej, w tym popularyzującej osiągnięcia naukowe i dydaktycme Wydziału,
7/ współdziałanie z władzami publicznymi regionu w rozwiązywaniu najważniejszych problemów ekonomicznych i społecznych oraz racjonalnym kształtowaniu polityki zatrudniania
kadr prawniczych,
8/ prowadzenie działalności gospodarczej,
9/ organizowanie zjazdów absolwentów.
Rozdział III
I
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§
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Członkowie Stowarzyszenia dzieląsię na :
11 zwyczajnych
2/ honorowych
3/ wspierających,

§ 8
Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna, którajest absolwentem studiów administracyjnych lub prawniczych stacjonarnych lub zaocznych Wydziału Prawa i byłego Wydziału
Administracyjno-Ekonomicznego, Prawno-Ekonomicznego, Instytutu Prawa Filii Uniwersytetu
Warszawskiego i Wydziału Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, która
złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia
l

§ 9
Członek Stowarzyszenia ma prawo do :
11 czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
2/ udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3/ korzystanie z pomocy Stowarzyszenia w podnoszeniu kwalifikacji.

§ 10
Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
11 aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
2/ dbania o dobro Stowarzyszenia,
3/ przestrzegania Statutu, regulaminów i Uchwał Walnego Zgromadzenia,
4/ regularnego płacenia składek członkowskich,
5/ wy~iązywania się z innych obowiązków i świadfzeń uchwalanych przez władze Stowarzyszenia
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§ 11
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
11dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
2/ skreślenia w razie śmierci,
3/ wykluczenia z powodu nie przestrzegania postanowień władz Stowarzyszenia,
4/ za czyny niegodne absolwenta szkoły wyższej.
Wykluczenia dokonuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków w głosowaniu tajnym.

§ 12
I.Członkostwo honorowe jest najwyższą godnością w Stowarzyszeniu.
2.Członkostwo honorowe nadaje Walne, Zgromadzenie szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub Wydziału Prawa
3.Wniosek o nadanie członkostwa honorowego przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Zarząd
lub członkowie w liczbie 15 osób.

§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała
wsparcie na rzecz Stowarzyszenia lub Wydziału Prawa
2. O nadaniu statusu członka wspierającego decyduje Zarząd.
Rozdział
WŁADZE

IV

\.

STOWARZYSZENIA

§ 14
Władze Stowarzyszenia stanowią:
11Walne Zgromadzenie
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna

§

15

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata
Walne Zgromadzenie

§ 16
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Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

§ 17
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek co najmniej 15
członków stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty jego złożenia
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§ 18
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
II uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
21 rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
31 wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
41 udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
51 ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń,
61 podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
71 rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
-gl podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
9/ uchwalanie regulaminów pracy organów Stowarzyszenia,
101 nadanie członkostwa honorowego.
I
§ 19

r
l

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi i
wspierający. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie zwyczajni.
§ 20
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 osób uprawnionych do głosowania
§ 21
Na zebraniu Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie powyższe quorum nie obowiązuje. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
I

Zarząd Stowarzyszenia]
§ 22

11 Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach,
z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.
21 Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w składzie 5 osób.
31 Pracami Zarządu kieruje Prezes wybierany przez członków Zarządu spośród swego grona
41 Zarząd ze swego grona wybiera zastępcę prezesa, skarbnika i sekretarza.
51 Za swoją działalność Zarząd odpowiedzialny jest przed Walnym Zgromadzeniem.
§ 23
Posiedzenia Zarządu winny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.Posiedzenie
Prezes a w szczególnych wypadkach j eden z członków Zarządu.

zwołuje

I

§ 24

I

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
11 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
21 Uchwalanie planu działalności merytorycznej Zarządu oraz preliminarza wpływów i wydatków,
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31 przedkładanie projektów programów działalności statutowej Stowarzyszenia

Walnemu
Zgromadzeniu,
41 prze~adani~ spraw~~dań z re~izacji uch~ał W~ego Zgromadzenia, .
.
5/ podejmowanie decyzji o nabyciu lub utracie praw członka Stowarzyszenia zwyczajnego
.
. .
1 wspierającego,
6/ składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o nadanie członkostwa honorowego,
71 podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania majątku, obciążanie majątku
Stowarzyszenia,
81 podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Stowarzyszenia do krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń o tych samych lub podobnych celach działania,
9/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
10/ zarządzanie majątkiem, dysponowanie fimduszami Stowarzyszenia oraz zaciąganie w jego
imieniu zobowiązań.

§ 25
Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu,
Komisja Rewizyjną.'

§ 26
l/ Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2/ Komisja ze swego składu wybiera Przewodniczącego.
3/ Komisja Rewizyjna odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnej innej fimkcji we władzach Stowarzyszenia,

§ 27
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
11prowadzenie kontroli działalności statutowej Zarządu,
2/ kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia,
3/ przedkładanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
4/ przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wnioskówjo udzielenie absolutorium Zarządowi.
Rozdział
MAJĄTEK I FUNDUSZE

V

STOWARZYSZENIA

§ 28
Mąjątek Stowarzyszenia powstaje z:
11składek członkowskich,
21 dochodów z majątku Stowarzyszenia,
3/ darowizn, spadków, zapisów,
4/ dochodów z działalności statutowej,
51 dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
6/ wpisowego.
.
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§

29

11Dla ważności oświadczenia woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa i sekretarza lub upoważnionych przez nich osób,
2/ Dla dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być
ustalani przez Zarząd pełnomocnicy spośród członków władz.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA

!

KOŃCOWE

§ 30
Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania
§ 31
11Uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia może podjąć Walne Zgromadzenie większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowanaia,
2/ W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia likwidacja następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, a majątek Stowarzyszenia pozostały po uregulowaniu zobowiązań zostaje
przekazany na cele określone uchwałą ostatniegy' Walnego Zgromadzenia
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