
STATUT STOWARZYSZENIA

 ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 

FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ KUL

Art. 1.

§  1.  Stowarzyszenie  działające  na  podstawie  ustawy z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo o
stowarzyszeniach (  Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu nosi
nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL, i jest w dalszej
części statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „SAiPFS KUL".

§  3.  Przez  absolwentów Filologii  Słowiańskiej  KUL rozumie  się  osoby, które  ukończyły
studia na kierunku Filologia Słowiańska (specjalność rosyjska, ukraińska lub białoruska) w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

§ 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5. Stowarzyszenie może wchodzić w skład federacji Stowarzyszenia Absolwentów KUL.

§ 6. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym (logo) odróżniającym je od innych
organizacji.  

Art. 2.

§ 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w Lublinie.

Art. 3.

§ 1. Celami Stowarzyszenia są:

a) utrzymanie stałej łączności miedzy absolwentami Filologii Słowiańskiej KUL, pogłębianie
więzi koleżeńskiej oraz pielęgnowanie ducha solidarności zawodowej i koleżeńskiej,

b) wszechstronne wspieranie macierzystego kierunku Filologia Słowiańska KUL,

 c)  cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne, w szczególności rozwój i
upowszechnianie języka i kultury krajów wschodniosłowiańskich. 

§ 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:



a) wspieranie  kontaktów  między  absolwentami  i  studentami  Filologii  Słowiańskiej
KUL,

b) upowszechnianie informacji o sukcesach zawodowych absolwentów

        c) współpracę z rektorem KUL i dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

        d) organizowanie spotkań koleżeńskich, sympozjów i innych form pogłębiania wiedzy
humanistycznej z zakresu języka i kultury krajów wschodniosłowiańskich.

        e) współpracę z absolwentami innych kierunków humanistycznych uczelni krajowych i
zagranicznych,

        f) współpracę z instytucjami państwowymi i kościelnymi,

        g) wszechstronne wspomaganie działalności statutowej KUL,

        h) fundowanie stypendiów dla studentów,

        i) współpracę z uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami w kraju i za granicą

        j) prowadzenia wydawnictwa i publikacji,                          

        k)  organizowanie  i  prowadzenie  różnego  rodzaju  szkoleń,  wykładów, odczytów,
konferencji i kursów.

Art. 4.

Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych i honorowych.

Art. 5.

§  1.  Członkami  zwyczajnymi  Stowarzyszenia  mogą być osoby fizyczne,  które  ukończyły
studia na kierunku Filologia Słowiańska (specjalność rosyjska, ukraińska lub białoruska) w
Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim  oraz  inne  osoby  zainteresowane  działalnością  w
Stowarzyszeniu,  z  zastrzeżeniem  że  członkiem  zwyczajnym  może  być  wyłącznie  osoba
mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

§ 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma następujące prawa: 

a)   uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich

b)  wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia

c)   korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań

d)  występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia

§ 3. Do obowiązków członka zwyczajnego należy w szczególności: 



a) współdziałanie w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia

b) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów

c) terminowe płacenie składek członkowskich

§ 4. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej

§  5.  Utrata  praw członka  zwyczajnego Stowarzyszenia  następuje  na  skutek  oświadczenia
zainteresowanego złożonego na piśmie lub przez skreślenie z listy członków przez Zarząd za
działalność sprzeczną ze Statutem.

§ 6. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie
składane  w  terminie  30  dni  od  powiadomienia  o  decyzji  Zarządu.  Odwołanie  rozpatruje
najbliższe Walne Zebranie.

Art. 6.

§  1.  Godność  członka  honorowego  nadaje  na  wniosek  Zarządu  Walne  Zebranie  osobom
zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§  2.  Członek  honorowy  ma  prawo  uczestniczyć  w  Walnym  Zebraniu  oraz  wspierać
działalność Stowarzyszenia.

§ 3. Członek honorowy jest obowiązany:

a) przestrzegać Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia

b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia

c) dbać o mienie Stowarzyszenia

§ 4 Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego

Art. 7.

§ 1. Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§ 3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania  kadencji,  władzom  tym  przysługuje  prawo  kooptacji  spośród  członków
Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy
1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne
Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Art. 8.

§ 1. Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.



§ 2. O ile statut nie stanowi inaczej, Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością
głosów, przy obecności więcej niż połowy członków.

§ 3. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał
przez Walne Zebranie, Zarząd zwołuje je ponownie po upływie 30 minut.

§ 4. Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu uchwały mogą zapadać w  obecności mniej
niż połowy ogólnej liczby członków.

§ 5. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.

§ 6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)  rozpatrywanie  i  przyjmowanie  rocznych  sprawozdań  z  działalności  poszczególnych
organów  oraz  sprawozdań  końcowych  tych  organów  składanych  na  zakończenie  ich
kadencji,

b)  wybieranie członków organów Stowarzyszenia na następną kadencję lub ich odwoływanie
przed upływem kadencji,

c)  zatwierdzanie  corocznych  bilansów  i  sprawozdań  finansowych  przedkładanych  przez
Zarząd,

d) ustalanie wysokości składek członkowskich,

e)  rozpoznawanie i  rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze
Stowarzyszenia,

f) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

g) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu i jego wykładni,

h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

Art. 9.

§  1.  Walne  Zebranie  powinno  być  zwołane  przez  Zarząd  przynajmniej  na  miesiąc  przed
planowanym terminem.

§ 2. Zwołanie Walnego Zebrania następuje za pomocą: fax-u, sms-a, e-maila (pod warunkiem,
że członek podał takie dane w deklaracji  członkowskiej lub w inny sposób wyraził  na to
zgodę), osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym.

Art. 10.

§ 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na trzy lata przez Walne Zebranie, w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika



Art. 11.

§ 1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) kierowanie sprawami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i skreślania członków                 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,

f) sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swojej działalności,

g) zwoływanie Walnego Zebrania 

h) przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych,

i) odbywanie posiedzeń co najmniej raz na pół roku,      

§  2.  Zarząd  podejmuje  uchwały  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  więcej  niż
połowy członków Zarządu.

Art. 12.

§ 1.  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków wybieranych przez
Walne Zebranie, w tym Przewodniczącego

§ 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) analiza poprawności  prowadzenia całej  dokumentacji  Stowarzyszenia i  wszystkich jego
jednostek organizacyjnych,

b) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

c) przedstawianie sprawozdania z działalności i wniosków na Walne Zebranie.

Art. 13

1.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku a zwoływane są
przez Przewodniczącego.



2.    Dla wykonania swoich zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp,
w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

Art. 14.

§ 1. Stowarzyszenie posiada własny majątek pochodzący ze składek członków, zbiórek oraz
dotacji i zapisów ze strony osób fizycznych i prawnych.

§ 2. Dysponentem funduszów i majątku Stowarzyszenia jest Zarząd.

§ 3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz KUL.

Art. 15.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych,  wymagane  są  podpisy  dwóch  członków  Zarządu,  w  tym  Prezesa  lub
Wiceprezesa. 

Art. 16.

Decyzję  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  podejmuje  Walne  Zebranie  przy  obecności
przynajmniej połowy członków, większością dwóch trzecich głosów.

Art. 17.

§ 1. Statut Stowarzyszenia może być zmieniony w całości lub w części przez Walne Zebranie
większością dwóch trzecich głosów.

§ 2. Interpretacja postanowień Statutu należy do Walnego Zebrania.


