Statut Stowarzyszenia „Absolwenci na walizkach”
1. Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk, a terenem działania obszar Polski. Stowarzyszenie
może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz świadczyć działalność
odpłatną pożytku publicznego w zakresie określonym przez cel Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia
swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
Cel i środki działania
6. Celem Stowarzyszenia jest:
a. działalność na rzecz młodzieży w zakresie zdobywania i doskonalenia umiejętności
osobistych i kompetencji zawodowych,
b. działalność na rzecz uczniów, studentów i absolwentów wszystkich typów
i rodzajów szkół i uczelni w zakresie zdobywania i doskonalenia umiejętności
osobistych i kompetencji zawodowych,
c. wspieranie szukających pracy, freelancerów i wolontariuszy w rozwoju osobistym
i zawodowym,
d. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
e. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
f. promocja i organizacja wolontariatu, w tym e-wolontariatu i wolontariatu
międzynarodowego,
g. wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych,
h. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
i. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
j. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
k. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością,
l. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
m. aktywizacja społeczna seniorów,
n. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
o. wspieranie społecznej aktywności obywateli,
p. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
q. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa.
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7. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez środki działania:
a. organizowanie szkoleń i warsztatów,
b. tworzenie i weryfikacja poprawności dokumentów rekrutacyjnych,
c. monitorowanie zawodowych losów absolwentów,
d. doradztwo personalne i zawodowe, coaching, mentoring, tutoring,
e. wspieranie biur karier oraz instytucji rynku pracy,
f. doradztwo w zakresie prowadzenia firmy,
g. tworzenie stron internetowych,
h. prowadzenie centrum wolontariatu, agencji zatrudnienia i pośrednictwa pracy,
klubu pracy, biura karier, centrum aktywizacji zawodowej, inkubatora
przedsiębiorczości,
i. prowadzenie działalności wydawniczej i badawczo-naukowej,
j. propagowanie twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu w zakresie szeroko
rozumianej animacji społeczno-kulturalnej,
k. organizację międzynarodowej wymiany młodzieży, osób dorosłych i seniorów,
l. realizacja projektów międzypokoleniowych oraz aktywizujących społecznie
seniorów,
m. organizacja wydarzeń kulturalnych,
n. udzielanie stypendiów uczniom i studentom,
o. inne środki sprzyjające realizacji celu.
Członkowie
8. Stowarzyszenie tworzą członkowie. Uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia,
którzy podpisali listę założycieli Stowarzyszenia, stają się członkami.
9. Członkiem Stowarzyszenia, zwanym dalej członkiem, może być osoba fizyczna, obywatel
Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, który identyfikuje się z celem
Stowarzyszenia.
10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty
złożenia pisemnej deklaracji.
11. Członkowie mają prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnych Zebraniach,
c. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
d. zgłaszania wniosków o podjęcie nowej działalności przez Stowarzyszenie.
12. Członkowie mają obowiązek:
a. realizacji celu Stowarzyszenia,
b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek członkowskich.
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13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji,
b. śmierci,
c. wykluczenia drogą uchwały przez Zarząd z powodu: nieprzestrzegania postanowień
Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia.
14. W razie odmowy przyjęcia do grona członków lub wykluczenia, zainteresowany ma prawo
w terminie 7 dni, od daty jej dostarczenia, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego
Zebrania, które rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Jego decyzja jest
ostateczna.
Władze
15. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją.
Każda z władz może działać na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
16. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania. W przypadku braku kworum, w ciągu 14 kolejnych dni następuje ponowne
zebranie organu władzy. W tym przypadku, bez względu na liczbę obecnych członków
uprawnionych do głosowania, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
17. Powyższy punkt nie ma zastosowania do uchwał, o których mowa w punkcie 37 i 38.
18. W razie, gdyby skład władz Stowarzyszenia uległ zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują w drodze
uchwały pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać maksymalnie połowę składu organu.
Walne Zebranie
19. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
20. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz na dwa lata zawiadamiając
członków o jego terminie i miejscu co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
21. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
22. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, zwany dalej
Przewodniczącym. Przewodniczący wybierany jest każdorazowo w drodze uchwały.
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23. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalenie Statutu i jego zmian,
b. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
d. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Zarząd
24. Zarząd składa się z 2 - 5 osób, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu. Funkcja każdego
innego członka Zarządu to Wiceprezes Zarządu.
25. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
26. Kadencja Zarządu trwa 7 lat.
27. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.
28. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Komisję Rewizyjną
i odbywają się przynajmniej raz na pół roku.
29. Do kompetencji Zarządu należy:
a. zwoływanie Walnego Zebrania i realizacja jego uchwał,
b. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
c. reprezentowanie Stowarzyszenia,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem,
e. zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
f. ustalanie wysokości składek członkowskich,
g. przyjmowanie i wykluczanie członków.
Komisja Rewizyjna
30. Komisja jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
31. Komisja składa się z 2 - 5 członków. Kadencja Komisji trwa 9 lat.
32. Do kompetencji Komisji należy:
a. kontrola działalności Stowarzyszenia,
b. żądanie od członków i władz pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw,
c. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo
żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d. zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd
w ustalonym przez Statut terminie,
e. przygotowanie sprawozdania finansowego.
33. Członkowie Komisji mogą brać udział w każdym posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
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Majątek
34. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie, darowizny,
b. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
c. dochody z działalności gospodarczej,
d. dotacje, środki z funduszy publicznych, zlecenia wykonania zadań publicznych,
e. zbiórki publiczne, spadki.
35. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczane są w całości
na działalność pożytku publicznego pod kątem realizacji celu i nie mogą być przeznaczone
do podziału między jego członków.
36. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach, w tym
majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest każdy członek
Zarządu samodzielnie.
Postanowienia końcowe
37. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym.
38. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym.
39. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje
organizacje społeczne, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia,
po wypełnieniu jego zobowiązań.
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