STATUT
Stowarzyszenia Absolwentów Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Absolwentów Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej „Stowarzyszeniem", jest
dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, które ukończyły
Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych
lub
Wydział
Nauk
Politycznych
i
Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: Wydział).
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o
stowarzyszeniach" (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego Statutu.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym celu działania.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu
członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać
pracowników.
3. Zarząd Stowarzyszenia może powołać Biuro Stowarzyszenia.
4. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać
umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.
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§6
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami kraju.
§7
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§8
Stowarzyszenie jest osoba prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§9
Celem Stowarzyszenia jest:
a) Integracja środowiska absolwentów Wydziału oraz budowa więzów
solidarności koleżeńskiej i zawodowej pomiędzy Członkami
Stowarzyszenia.
b) Edukacja i propagowanie nauk politycznych jako dyscypliny naukowej i
atrakcyjnego kierunku studiów.
c) Dbałość o dobre imię absolwentów Wydziału.
d) Kultywowanie tradycji i wartości związanych z Wydziałem.
e) Działalność na rzecz rozwoju zawodowego Członków Stowarzyszenia.
f) Wspieranie absolwentów Wydziału, w tym również wzajemna pomoc w
sytuacjach życiowych i zawodowych.
g) Promocja Wydziału.
h) Współdziałanie i współpraca z ośrodkami politologicznymi w kraju i za
granicą.
i) Współdziałanie i współpraca z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych oraz
innymi towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami o podobnym
charakterze.
j) Współpraca z ośrodkami masowej informacji.
k) Budowanie pozytywnego wizerunku Wydziału w środowiskach
opiniotwórczych.
l) Upowszechnianie wiedzy politologicznej.
m) Propagowanie kultury politologicznej.

2

n) Organizowanie atrakcyjnych form życia koleżeńskiego i towarzyskiego
absolwentów Wydziału.
o) Działalność nakierowana na integrację środowiska absolwentów Wydziału,
w tym prowadzenie klubu, wydawnictw, spotkań.
p) Utrzymywanie więzi z Wydziałem.
q) Prowadzenie badań, sondaży i analiz, dotyczących życia społecznego,
politycznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.
r) Prowadzenie działań prospołecznych i proobywatelskich, mających na celu
zwiększenie udziału społeczeństwa w demokratycznych procesach
stanowienia prawa oraz zwiększenia dostępu do informacji publicznych.
§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Propagowanie wzorców osobowych i zachowań, jakie powinny
charakteryzować postawę zawodową i moralną absolwentów.
b) Organizowanie okresowych spotkań Członków Stowarzyszenia.
c) Rozwijanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej, w tym
organizacja grup zainteresowań, spotkań z wybitnymi osobistościami —także
spoza środowiska absolwentów.
d) Organizowanie spotkań ze studentami i pracownikami naukowymi
Wydziału.
e) Wydawanie albumu — katalogu absolwentów oraz innych materiałów
informacyjnych na temat absolwentów i Wydziału w każdej formie, w tym także
elektronicznej.
f) Wydawanie oświadczeń publicznych w sprawach ważnych dla środowiska
absolwentów Wydziału.
g) Ochronę interesów Członków Stowarzyszenia, włącznie ze świadczeniem im
materialnej pomocy, w miarę możliwości Stowarzyszenia, w
uzasadnionych przypadkach.
h) Fundowanie stypendiów.
i) Prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.
j) Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
k) Organizację, przeprowadzanie oraz zlecanie badań ilościowych,
jakościowych i innych, niezbędnych do realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.
§ 11
Stowarzyszenie w celu realizacji swoich celów statutowych może powołać inne
organizacje w granicach dopuszczonych prawem.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§12
W rozumieniu niniejszego Statutu absolwentem Wydziału jest osoba, która
ukończyła:
a) Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, istniejący w latach
1967-1975 lub
b) Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
istniejący w latach 1975-2016 lub
c) Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego, istniejący od 2016 r.
§13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie została pozbawiona praw publicznych,
c) jest Absolwentem Wydziału,
d) złoży deklarację członkowską
e) zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet Członków
Stowarzyszenia.
3. Osoba chcąca przystąpić do Stowarzyszenia lub objęta wnioskiem o
członkostwo honorowe, musi złożyć prawidłowo wypełniony formularz
odpowiedni dla danego rodzaju członkostwa. Informacje zawarte w
formularzu mogą podlegać weryfikacji na każdym etapie rozpatrywania
wniosku oraz w trakcie członkostwa
1.

§14
Członkiem Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile spełniają warunki
określone w § 12 i § 13.
§15
Osoby prawne mogą zostać Członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
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§ 16
1.
2.
a)
b)
c)
3.

Stowarzyszenie może również nadawać tytuł Członków Honorowych.
Członkami Honorowymi Stowarzyszenia mogą być:
aktualni oraz byli Dziekani Wydziału,
osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Wydziału i Stowarzyszenia,
osoby prawne (sponsorzy korporacyjni) szczególnie zasłużeni dla Wydziału.
Tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia przyznawany jest w wyniku
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu lub co najmniej 10- ciu członków Stowarzyszenia.
§17

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez
Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
2. Zarząd ma obowiązek rozpoznać wniosek o przyjęcie w poczet członków
Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od daty jego złożenia. Zarząd
podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej osoby w
poczet Członków Stowarzyszenia, zawiadamiając tę osobę o swej decyzji
w ciągu czternastu dni od jej podjęcia.
3. Brak podjęcia uchwały przez Zarząd w terminie wskazanym powyżej
oznacza odmowę przyjęcia danej osoby w poczet Członków
Stowarzyszenia.
§18
Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do
wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia Sądu o wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru
stowarzyszeń.
§19
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia
Stowarzyszenia.
b) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia i Wydziału.
c) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
d) Przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa.
e) Stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia.
f) Regularnie opłacać składki członkowskie.

5

§20
Członek Stowarzyszenia ma prawo udziału ż życiu Stowarzyszenia, a w
szczególności:
a) Jest uprawniony do udziału w zebraniach Stowarzyszenia.
b) Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich organów
Stowarzyszenia.
c) Jest uprawniony do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących
celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
d) Może korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
e) Ma prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w
ramach życia zawodowego i prywatnego.
§21
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:
a) Rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu.
b) Wykluczenia przez Zarząd.
c)
Utraty praw publicznych.
d) Śmierci Członka Stowarzyszenia
e)
Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego
osobą prawną.
§22
Wykluczenie przez Zarząd Członka Stowarzyszenia może nastąpić na skutek:
a) Działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami organów Stowarzyszenia
lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
b) Długotrwałego (co najmniej 12-miesięcznego), nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składki członkowskiej (po uprzednim wezwaniu do
uregulowania zaległości z zakreśleniem 14 dniowego terminu i
bezskutecznym upływie tego terminu).
§ 23
Od uchwały Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa w wyniku wykluczenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30-tu dni od
dnia doręczenia uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego
Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.
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§ 24
Tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia w przypadku osób prawnych
(sponsorów korporacyjnych) jest okresowy i ustaje po czterech latach od
momentu przyznania.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 25
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 26
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
§ 27
1. Do ważności uchwał wszystkich władz Stowarzyszenia niezbędne jest
quorum 30 % członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W
drugim terminie wymóg quorum nie obowiązuje.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. W sprawach osobowych obowiązuje głosowanie tajne.
§ 28
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
zwyczajnych.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, nie
później niż do 30 czerwca. Zebranie zwołuje Zarząd najpóźniej na dwa
tygodnie przed wyznaczonym terminem, podając w zawiadomieniu termin,
miejsce i porządek posiedzenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia.
Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust. 3 lit. a) i b) powinien zawierać
propozycję porządku posiedzenia.
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4.

5.
6.

7.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż
w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować
wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia.
Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się za
pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską,
wysłanych co najmniej dwa tygodnie przez terminem Walnego Zebrania
Członków. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej
zawiadomienie może być wysłane do członka Stowarzyszenia pocztą
elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając
adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Przewodniczący, wybierany
każdorazowo spośród członków zwyczajnych zwykłą większością głosów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia może się odbyć bez formalnego zwołania i bez dochowania
terminu określonego w pkt 2, jeśli obecni w czasie obrad będą wszyscy
Członkowie Stowarzyszenia i nikt z biorących udział w Walnym Zebraniu nie
zgłosi sprzeciwu co do odbycia zebrania i przedstawienia poszczególnych
spraw na początku obrad.
W Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia mogą brać udział Członkowie
Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
c) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
d) Udzielanie absolutorium Zarządowi.
e) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
f) Uchwalanie zmian Statutu.
g) Podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych
organizacji.
h) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
i) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
j) Przyznawanie Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia.
k) Określanie wysokości składki, z tym, że wysokość pierwszej składki ustala
Zebranie Założycieli.
§ 30
Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, Członka Zarządu bądź Zarządu oraz
Członka Komisji Rewizyjnej lub Komisji, jak również rozwiązanie
Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy quorum 30 %
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członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg
quorum nie obowiązuje.
§31
1. W czasie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia każdemu
członkowi przysługuje jeden głos.
2. Zaproszeni przez Zarząd goście mogą brać udział w obradach Walnego
Zebranie, jednakże bez prawa głosowania.
§ 32
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych wybranych przez Walne
Zebranie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa (Wiceprezesów), skarbnika i do 2
członków Zarządu.
3. Zarząd swoim członkom przydziela pełnienie poszczególnych funkcji.
4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania członka Zarządu,
zakończenia kadencji Zarządu, złożenia rezygnacji przez członka Zarządu lub
śmierci członka Zarządu.
5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
a) niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub
Statutu Stowarzyszenia.
§ 33
Do kompetencji Zarządu należą bieżące sprawy funkcjonowania
Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i
podawanie ich do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
b) Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
c) Występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących zmiany Statutu lub
rozwiązania Stowarzyszenia.
d) Podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz
innych spraw zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu.
e) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, w tym również
wnioskowanie odnośnie nadawania tytułu „Członka Honorowego".
f) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
g) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
h) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
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i) Zatwierdzanie tworzenia się grup regionalnych lub branżowych.
§ 34

1. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia i jego reprezentacji
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, w tym zawsze Prezes lub
Wiceprezes.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj
członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
3. Do przyjmowania oświadczeń woli kierowanych do Stowarzyszenia
uprawniony jest każdy z członków Zarządu.
§ 35

1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu są protokołowane.
§ 36
Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 37
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne
Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
3. Komisja
Rewizyjna
przydziela
swoim
członkom
pełnienie
poszczególnych funkcji.
§ 38
Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia.
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
żądaniem wyjaśnień.
4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
5. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
6. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia.
7. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

10

§ 39
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 40

1. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w
czasie trwania kadencji tych organów, uzupełnienie ich składów może nastąpić w
drodze kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ
zmniejszeniu, w głosowaniu tajnym.
3. Z wnioskiem o kooptację może wystąpić każdy członek organu, w którym
nastąpiło zmniejszenie składu statutowo określonej liczby członków.
4. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu każdego z
tych organów.
5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. Głosowanie
jest jawne, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące, postanowienia
niniejszego Statutu bądź uchwały Stowarzyszenia stanowią inaczej.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§41
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności
gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności
publicznej.
2. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany lub przekazywany
na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich. W
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych zasadach.
3. Z majątku Stowarzyszenia nie można dokonywać zakupów na szczególnych
zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie.
§ 42
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych
zasad określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi
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działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
§ 43
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Rozdział VI
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 44
Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały walnego Zebrania
Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

1.

§ 45
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach".

Statut przyjęto uchwałą w dniu 19 kwietnia 2018 r.
W Statucie, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego z
dnia 3.06.2020 r., dodano podpunkty „q” i „r” w §9 oraz podpunkt „k” w §10.
Podpisy członków Zarządu:
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