
Statut  

Stowarzyszenia „Akademia Myśli” 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Akademia Myśli”. W dalszych postanowieniach 

statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych 

i  zawiązane zostało dla poszerzania i popularyzacji edukacji akademickiej.  

 

§ 3 

Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Poznań. Terenem działań jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz zagranica. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką 

działalność. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie działa na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, 

poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd 

Stowarzyszenia. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach. 

 

§ 7 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie na pracy społecznej Członków. 



 

Rozdział 2. Cele i środki działania 

 

§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) promocja edukacji i nauki akademickiej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych; 

2) walka i zapobieganie powstawaniu zjawiska wykluczenia społecznego w szczególności ze 

względu na brak dostępu do odpowiedniego poziomu edukacji; 

3) propagowanie społeczeństwa otwartego opartego na wiedzy; 

4) popularyzacja  idei społeczeństwa multikulturowego; 

5) podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowych, kulturalno-

artystycznych: naukowo-technicznych oraz z obszaru kultury fizycznej i sportu; 

6) działanie w obszarze pomocy społecznej, dobroczynność; 

7) prowadzenie działalności wspierającej i integrującej członków i członkinie Stowarzyszenia 

poprzez aktywność edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

9) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działania wspomagające rozwój demokracji 

10) promocja i organizacja wolontariatu 

11) kult religijny 

12) promocja krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) realizowanie programów i projektów; 

2) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej; 

3) prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi; 

4) organizowanie i promowanie wolontariatu dla osób zainteresowanych celami Stowarzyszenia; 

5) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia; 

6) współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 

masowego przekazu zainteresowanymi celami Stowarzyszenia; 

7) współpraca z międzynarodowymi i zagranicznymi oraz krajowymi instytucjami, organizacjami i 

fundacjami; 

8) wydawanie certyfikatów i nagród związanych z celami Stowarzyszenia. 

9) wydawanie gazet, czasopism i prowadzenie portali tematycznych 



 

 

 

Rozdział 3. Prawa i obowiązki Członków 

 

§ 10 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna. Osoba prawna może być jedynie 

członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

 

§ 11 

Stowarzyszenie posiada Członków:  

 zwyczajnych,  

 wspierających,  

 honorowych. 

 

§ 12 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych osoba fizyczna.  

 

§ 13 

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu 

Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet 

członków zwyczajnych, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

Członków złożone w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o treści rozstrzygnięcia. 

Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.  

 

§ 14 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną  

w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu 

Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet 

członków wspierających, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia 



Członków w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o treści rozstrzygnięcia. Odwołanie 

rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.   

 

§ 16 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, bądź prawna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

 

§ 17 

Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu nadaje i odbiera Walne zgromadzenie Członków. 

 

§ 18 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

4. zgłaszania wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 19 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

§ 20 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym 

posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

 

§ 21 

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

 

 

§ 22 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 



1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu; 

2. śmierci członka oraz, w przypadku członków wspierających i członków honorowych, utraty 

przez nich osobowości prawnej; 

3. wykluczenia przez Zarząd: 

 z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia; 

 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia; 

 na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia z powodów 

wskazanych powyżej; 

 z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

 

§ 23 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zwyczajnego lub wspierającego 

zainteresowanemu/ zainteresowanej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków 

złożone w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o treści uchwały. Odwołanie 

rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Rozstrzygnięcie Walnego 

Zgromadzenia Członków jest ostateczne. 

 

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia 

 

§ 24 

Władzami Stowarzyszenia są:  

 Walne Zgromadzenie Członków,  

 Zarząd,  

 Komisja Rewizyjna. 

 

§ 25 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się 

w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  

 

§ 26 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu 

stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne, chyba że Statut stanowi inaczej albo organ postanowi 

inaczej. 

 



§ 27 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem 

stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym. 

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

§ 28 

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co 

najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

 

§ 29 

Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane 

przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 

jednej trzeciej ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 

§ 30 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy uprawionych do głosowania. Głosowanie jest jawne. 

 

§ 31 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia; 

2. uchwalanie zmian statutu; 

3. wybór i odwoływanie Przewodniczącego Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej; 

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia  i Komisji Rewizyjnej; 

7. uchwalanie budżetu; 

8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym sprawozdań 

finansowych; 

9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego 

władze; 

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 



11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady. 

 

§ 32 

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

 

§ 33 

Zarząd składa się z trzech osób: Przewodniczącego oraz dwóch Członków Zarządu.  

 

§ 34 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście 

z głosem doradczym. 

 

§ 35 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. realizacja celów Stowarzyszenia; 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

3. sporządzanie planów pracy i budżetu; 

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 

6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej; 

9. przyjmowanie i wykluczanie członków w przypadkach wskazanych w statucie. 

 

§ 36 

Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz 

zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.   

 

§ 37 

Zarząd prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie 

Członków. 

 



§ 38 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. 

 

§ 39 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. 

 

§ 40 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola działalności Stowarzyszenia; 

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków; 

3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu; 

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 

§ 41 

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 

 

§ 42 

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

uzupełnienie ich składu na okres do końca kadencji może nastąpić w drodze kooptacji, której 

dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie 

więcej niż połowę składu organu.  

 

 

Rozdział 5. Majątek i fundusze 

 

§ 43 

Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

1. z dotacji, grantów europejskich; 

2. z darowizn, spadków, zapisów; 

3. z dochodów z własnej działalności statutowej; 

4. z dotacji i ofiarności publicznej. 

 



§ 44 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe 

 

§ 45 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków/ Członkiń ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§ 46 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków/ Członkiń 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 47 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 

o stowarzyszeniach. 

 

 


