STATUT
STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW „ŻACZKA”
(Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian 25.02.2017)

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
Stowarzyszenia
§1
Stowarzyszenie Mieszkańców „Żaczka”, w dalszej części zwane Stowarzyszeniem, jest
związkiem koleżeńskim byłych mieszkańców II Domu Studenckiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego „Żaczek” w Krakowie przy ul. 3 Maja 5
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o
stowarzyszeniach” (Dz. U. nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego
Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
1.
2.
3.
4.
5.

§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz
Stołeczne Królewskie Miasto Kraków.
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia jest jednostopniowa.
Stowarzyszenie może działać za granicą w skupiskach polonijnych.
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa lub osoby upełnomocnione.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym lub tym samym profilu działania.

§4
1. Stowarzyszenie używa godła i barw a władze i organy
określającej ich nazwę.
2. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Stowarzyszenia pieczęci

§5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia
swych spraw może zatrudnić pracowników, tworzyć biura zarządu oraz samodzielnie
bilansujące się jednostki gospodarcze.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Organizacyjne skupienie byłych mieszkańców II Domu Studenckiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego „Żaczek” w celu podtrzymania więzi koleżeńskich.
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2. Organizowanie corocznych spotkań integracyjnych byłych mieszkańców II Domu
Studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żaczek”.
3. Popieranie i upowszechnianie samorządności mieszkańców domów studenckich.
4. Działanie na rzecz polepszenia warunków życia obecnych mieszkańców Domu
Studenckiego „Żaczek” oraz przekazywanie im tradycji samorządności mieszkańców.
5. Pomoc materialna dla studentów Domu Studenckiego „Żaczek” znajdujących się
w trudnych warunkach materialnych, zwłaszcza dzieci byłych mieszkańców „Żaczka”
realizowana w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego stosownie do art. 10
ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U z 2010 r. nr 234 poz. 1536 ze zm.).
6. Wspieranie Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie opieki nad grobami profesorów,
studentów i pracowników, którymi z różnych przyczyn nikt się nie opiekuje, ze
szczególnym uwzględnieniem byłych mieszkańców i pracowników Domu Studenckiego
Żaczek.”
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Współdziałanie z władzami państwowymi, instytucjami, organizacjami politycznymi
i społecznymi na rzecz polepszenia bytu studentów i rozwoju samorządności.
2. Współpracę z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz władzami Fundacji Studentów
i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”.
3. Współdziałanie z organizacjami powołanymi do ochrony praw.
4. Udzielanie członkom Stowarzyszenia wszechstronnej pomocy w działalności
organizacyjnej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Stowarzyszenie zrzesza członków:
1. rzeczywistych;
2. wspierających;
3. honorowych.
§9
1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która co najmniej
rok mieszkała w Domu Studenckim „Żaczek”, zna i uznaje Statut Stowarzyszenia oraz
wniosła wpisowe i roczną składkę. Za osobę, która mieszkała w Domu Studenckim
„Żaczek”, rozumie się osobę, która: mieszkała na podstawie skierowania z Uczelni,
mieszkała bez skierowania jako tzw „Walet”, pracowała w Domu Studenckim „Żaczek”
poświęcając mu większość dnia a niejednokrotnie nocy.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna popierająca działania
Stowarzyszenia i deklarująca opłacanie składki członka wspierającego lub sponsorowania
działalności Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający nie może wybierać, ani być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
przedstawiciel członka wspierającego może uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia.
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4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, której Walne
Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, nada członkostwo honorowe za wybitne zasługi dla
DS „Żaczek” lub Stowarzyszenia.
Członek honorowy ma wszystkie prawa członka rzeczywistego.
5. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec.
§ 10
1. O przyjęciu do Stowarzyszenia Członka rzeczywistego decyduje Zarząd.
2. O przyjęciu do Stowarzyszenia i skreśleniu z ewidencji członków wspierających decyduje
Zarząd.
§ 11
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. śmierci;
2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie lub pocztą elektroniczną;
3. skreślenia przez Zarząd w razie zalegania ze składkami członkowskimi
przez okres dłuższy niż 5 lat. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia jest możliwe po
ponownym złożeniu deklaracji i opłacie wpisowego;
4. wykluczenie na mocy orzeczenia Sadu Koleżeńskiego.
§ 12
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu;
2. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia na zasadach określonych
w niniejszym Statucie z wyjątkiem członka wspierającego;
3. kierować postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia, a także żądać na nie odpowiedzi;
4. korzystać ze wszystkich urządzeń i rodzajów działalności Stowarzyszenia na zasadach
określonych przez jego władze;
5. otrzymać i nosić odznaki Stowarzyszenia;
6. do zwrotu kosztów i wypłat diet w związku z pełnioną funkcją we władzach i organach
Stowarzyszenia;
7. pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach lub organach Stowarzyszenia .
§ 13
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień Statutu, Uchwał i Regulaminów władz Stowarzyszenia;
2. strzec jakości i dobrego imienia Stowarzyszenia;
3. sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Stowarzyszenia i wynikające
z pełnionych w Stowarzyszeniu funkcji;
4. brać udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
5. wnosić składkę członkowską.
§ 14
1. Członek Stowarzyszenia naruszający obowiązki określone w § 13 może być ukarany przez
Sąd Koleżeński jedną z następujących kar:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres 2 lat;
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia z równoczesnym pozbawieniem odznak
Stowarzyszenia i tytułów honorowych.
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2. Ukarany członek Stowarzyszenia nie może pełnić funkcji we władzach i organach
Stowarzyszenia do czasu zatarcia kary.
3. Zasady stosowania kar oraz procedurę Sądów Koleżeńskich określi regulamin
postępowania w sprawach przewinień członków Stowarzyszenia Uchwalony przez Sąd
Koleżeński.

§ 15
1. Za zasługi w działalności statutowej Stowarzyszenia członek może otrzymać tytuł
Honorowego Członka Stowarzyszenia oraz okolicznościowe wyróżnienia.
2. Wyróżnieniami Stowarzyszenia są dyplomy uznania, puchary oraz nagrody pieniężne bądź
rzeczowe.

ROZDZIAŁ IV
Władze i zasady organizacyjne Stowarzyszenia

1.
2.
3.
4.

§ 16
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
W okresie między Walnymi Zgromadzeniami władzę Stowarzyszenia sprawuje Zarząd.
Wewnętrznym organem kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
Organem orzekającym w sprawach członkowskich jest Sąd Koleżeński.

§ 17
1. Wybory do wszystkich władz i organów odbywają się w głosowaniu tajnym, zgodnie
z ordynacją wyborczą.
2. Władze i organy Stowarzyszenia wybierane są spośród członków Stowarzyszenia.
3. Kadencja władz i organów trwa cztery lata.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy liczby ich członków z zastrzeżeniem § 20 ust. 3; § 33 ust. 3; § 37 ust.
1; § 38
§ 18
1. W razie zdekompletowania w czasie kadencji składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego, mają one prawo dokonania wyboru uzupełniającego.
2. W przypadku zdekompletowania władz lub organów przekraczającego 1/2 liczby ich
członków, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla dokonania wyborów
uzupełniających, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty stwierdzenia stanu
zdekompletowania.
3. Władze, organy Stowarzyszenia mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu
każdego członka z powodu jego bezczynności lub działań sprzecznych ze statutem.
§ 19
1. Do rozpatrzenia spraw członków Stowarzyszenia za czyny określone w § 14 właściwy jest
Sąd Koleżeński.
2. Przed Sądem Koleżeńskim występują w charakterze oskarżycieli rzecznicy dyscyplinarni,
których zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
4
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3. Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego może być poddane rewizji przez Sąd
Koleżeński w drodze kasacji na podstawie umotywowanego wniosku:
1) Prezesa Zarządu,
2) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
3) Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego,
4) ukaranego.
Wniosek może być złożony jeden raz w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się
orzeczenia.
§ 20
Walne Zgromadzenia są:
1. Zwyczajne.
2. Nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy
obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu
na liczbę uczestników Zgromadzenia.
§ 21
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:
1. Z głosem decydującym członkowie rzeczywiści i honorowi.
2. Z głosem doradczym członkowie wspierający oraz osoby zaproszone.
§ 22
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalenie porządku i regulaminu obrad;
2. ustalenie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia;
3. rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych Walnemu Zgromadzeniu;
4. określenie zasad podziału składki członkowskiej;
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu; Komisji Rewizyjnej; Sądu
Koleżeńskiego;
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
7. podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie absolutorium dla
członków ustępującego Zarządu;
8. wybór Prezesa Zarządu, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
9. nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego;
10.
podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia;
11.
podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia
i zasad rozporządzania majątkiem.
§ 23
1. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenia co roku w ostatnią sobotę lutego.
2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków na
stronie internetowej Stowarzyszenia co najmniej na 21 dni przed Walnym
Zgromadzeniem, z podaniem projektu przygotowanego sprawozdania finansowego oraz
projektów innych dokumentów i wniosków będących tematem obrad Walnego
Zgromadzenia.
§ 24
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1. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie do 3 miesięcy od daty
zgłoszenia żądania lub wniosku:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek 1/3 członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia podejmuje uchwały tylko w sprawach, do
rozpatrzenia których zostało powołane.
§ 25
Zarząd realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia i za swą działalność odpowiada przed
Walnym Zgromadzeniem.
§ 26
1. Zarząd składa się z 5 - 7 członków wybranych wraz z Prezesem przez Walne
Zgromadzenie. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
2. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia
wyborów, na wniosek Prezesa, Zarząd wybiera ze swego grona dwóch Wiceprezesów,
Sekretarza i Skarbnika.
3. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.
§ 27
Zarząd zbiera się na posiedzeniach w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Zebrania Zarządu mogą się odbywać również na zasadzie telekonferencji lub korespondencji
e-mailowej.
§ 28
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. kierowaniem pracą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami oraz
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
2. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia;
3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przedstawienie mu dokumentów, o których mowa
w § 23 ust. 2;
4. uchwalanie ordynacji wyborczej;
5. realizowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej;
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów rocznych sprawozdań finansowych
Stowarzyszenia;
7. zatwierdzenie rocznych budżetów Stowarzyszenia;
8. ustalenie wysokości wpisowego, składki członkowskiej oraz innych składek;
9. podejmowanie uchwał oraz przepisów regulujących działalność Stowarzyszenia w ramach
swoich kompetencji;
10.
nadawanie wyróżnień dla członków i innych osób wspomagających działalność
statutową Stowarzyszenia;
11.
powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań;
12.
podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania oraz zbywania nieruchomości;
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13.
kierowanie działalnością gospodarczą, udzielanie pomocy materialnej studentom
-mieszkańcom „Żaczka” oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w sprawach
spółki prawa handlowego;
14.
sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad działalnością jednostek
organizacyjnych Stowarzyszenia;
15.
udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych, oraz do czynności bankowych i procesowych dla wyznaczonych przez
Zarząd osób;
16.
Powoływanie, odwoływanie dyrektora biura, głównego księgowego, rzecznika
prasowego Stowarzyszenia, oraz rzecznika dyscyplinarnego.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego, Sekretarza.
§ 30
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia:
2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu;
3) składanie sprawozdań ze swojej
działalności na Walnym Zgromadzeniu
i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla członków ustępującego
Zarządu.
2. Komisja realizując swoje zdania może zatrudniać biegłych rewidentów i innych ekspertów.
3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
§ 31
1. Sąd Koleżeński składa się z 5 - 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego ze swego grona wybierają Przewodniczącego, jego
Zastępcę, Sekretarza.
§ 32
Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
§ 33
1. Sąd Koleżeński orzeka w zespołach złożonych z trzech członków wyznaczonych przez
Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
2. W trybie kasacji Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w zespołach pięcioosobowych.
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3. Uchwały zespołów orzekających, o których mowa w ust. 1 i 2 są ważne przy pełnej
obecności członków zespołów, podejmowane zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 34
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: wartości niematerialne i prawne, trwały majątek
rzeczowy i finansowy, zapasy, środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe
Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia jest sumą aktywów wszystkich jednostek organizacyjnych
wchodzących w skład Stowarzyszenia.
3. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
1) wpisowego i składek członkowskich;
2) dotacji, subwencji i darowizn;
3) innych dochodów z działalności Stowarzyszenia, które stanowią w całości przychody
statutowe.
4) Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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 warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 35
1. Gospodarka majątkiem i funduszami Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie
budżetu, bilansującego przychody i wydatki wszystkich jednostek.
2. Zasady ewidencji majątku i funduszy reguluje ustawa o rachunkowości oraz zakładowy
plan kont.
3. Rok budżetowy Stowarzyszenia trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
§ 36
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz dla udzielenia
pełnomocnictw wymagane są dwa podpisy członków Zarządu, upoważnionych do
reprezentowania Stowarzyszenia.
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Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 37
1. Zmianę Statutu uchwala Walne Zgromadzenia większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej 1/2 członków uwzględniając § 20 ust. 3.
2. W przypadku zgłoszenia wniosku o zmianę Statutu przez co najmniej 1/3 członków
Stowarzyszenia w terminie na trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem, Zarząd
zobowiązany jest przedłożyć ten wniosek Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.
3. Wniosek o zmianę Statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.
§ 38
Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uwzględniając § 20 ust. 3.
§ 39
W razie rozwiązania się Stowarzyszenia jego majątek zostanie przekazany na cele określone
przez Walne Zgromadzenia, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
§ 40
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. nr 20, poz.104
z późniejszymi zmianami).
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