
Statut Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego 

Soli Deo 

Przepisy ogólne 

Art. 1 

§ 1. Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo1 (zwane dalej: „Stowarzyszenie”) jest 

katolicką organizacją studencką działającą w oparciu o prawo cywilne i posiadającą osobowość 

prawną. 

§ 2. Stowarzyszenie skupia członków, którzy chcą przepajać i udoskonalać duchem 

ewangelicznym porządek doczesny, dając w ten sposób szczególne świadectwo Chrystusowi. 

Art. 2 

§ 1. Zasadniczą misją Stowarzyszenia jest działanie w środowisku akademickim i dzielenie się z 

innymi studentami radością wypływającą z Ewangelii, zgodnie z nauczaniem Magisterium 

Kościoła Katolickiego. 

§ 2.  Środki odpowiadające misji Stowarzyszenia są dobierane z uwzględnieniem ducha czasu, w 

szczególności zaś obejmują: organizację konferencji na uczelniach, rekolekcji i wyjazdów 

krajoznawczych, formację i integrację wewnętrzną, działalność charytatywną, uczestnictwo w 

wydarzeniach kulturalnych, włączanie się w pobożne formy kultu religijnego, a zwłaszcza 

wspólne uczestnictwo w Eucharystii. 

§ 3. Działalność Stowarzyszenia może polegać również na organizacji przedsięwzięć, o których 

mowa w  § 2 we współpracy z innymi podmiotami lub przez popieranie projektów i wydarzeń 

innych podmiotów. 

§ 4. Członkowie działają dla dobra całego Stowarzyszenia, w pierwszej kolejności powinni 

jednak angażować się w wydarzenia organizowane przez własne Koło Terenowe. 

§ 5. Członkowie mogą tworzyć sekcje zajmujące się wybranym aspektem działalności 

Stowarzyszenia. Sekcje powołuje i rozwiązuje Prezes Zarządu Głównego. 

Art. 3 

W Stowarzyszeniu mogą posługiwać kapelani po zatwierdzeniu ich posługi przez właściwe 

władze Kościoła Katolickiego. 

Art. 4 

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest Warszawa. 

 

 

 

                                                           
1
 Angielska nazwa: Catholic Student Association Soli Deo. 



 

Członkowie 

Art. 5 

§ 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy student, który nie ukończył 26 roku życia i został 

przyjęty do Stowarzyszenia. 

§ 2. Procedurę przyjmowania do Stowarzyszenia określi Zarząd.  

Art. 6 

§ 1. Członkostwo ustaje w przypadku: 

a) Utraty statusu studenta, 

b) Ukończenia 26 roku życia, 

c) Rezygnacji złożonej na ręce członka Zarządu Głównego lub właściwego Prezesa Koła 

Terenowego, 

d)  Pozbawienie członkostwa przez Zarząd, 

e) Śmierci członka. 

§ 2. Zarząd może pozbawić członkostwa tylko z uzasadnionych powodów. Na prośbę osoby 

pozbawionej członkostwa Zarząd powinien przedłożyć mu uzasadnienie swojej decyzji na 

piśmie. 

Art. 7 

§ 1. Zarząd może wprowadzić obowiązkowe składki członkowskie. 

§ 2. Wysokość składki nie może przekroczyć 50 złotych za jeden rok akademicki. 

§ 3. Zarząd określi procedurę pobierania składek członkowskich. Może też określić ulgi i 

zwolnienia. Brak środków pieniężnych nie może stanowić przeszkody do bycia członkiem 

Stowarzyszenia, jednak nieuzasadnione uchylanie się od obowiązku opłacenia składki może 

skutkować pozbawieniem członkostwa. 

Art. 8 

Każdy członek jest obowiązany przestrzegać niniejszego Statutu i podejmować działania służące 

Stowarzyszeniu i jego misji.  

Art. 9 

§ 1. Osoby, które przestały być członkiem Stowarzyszenia, jeżeli nie wyrażą odmiennej woli i nie 

zostaną pozbawione członkostwa zgodnie z art. 6 par. 1 lit. d, stają się absolwentami 

Stowarzyszenia. 

§ 2. Absolwenci Stowarzyszenia mogą utworzyć stowarzyszenie absolwentów. Powinni jednak 

uzyskać zgodę Zarządu Głównego. 

§ 3. Absolwent Stowarzyszenia może utracić status absolwenta, art. 7 § 2 stosuje się 

odpowiednio. 



Władze Stowarzyszenia 

Art. 10 

§ 1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej: „Walne Zgromadzenie”), 

b) Prezes Zarządu Głównego, 

c) Zarząd Główny, (zwany dalej: „Zarząd”), 

d) Prezesi Kół Terenowych. 

§ 2. Praca na rzecz Stowarzyszenia ma charakter społeczny. 

Art. 11 

§ 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§ 2. Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków Stowarzyszenia i odbywa się w 

Warszawie. 

§ 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

a) Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Głównego i Zarządu, 

b) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Głównego i Zarządowi, 

c) Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

d) Rozpatrywanie wniosków członków, 

e) Określenie trybu swojej pracy i przebiegu obrad, 

f) Zmiana Statutu, 

g) Rozwiązanie Koła Terenowego, 

h) Rozwiązanie Stowarzyszenia. 

§ 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu Głównego. Informuje o tym członków w 

sposób zwyczajowo przyjęty przynajmniej na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Pracą 

Walnego Zgromadzenia kieruje osoba wskazana przez Prezesa Zarządu Głównego. 

§ 5. Walne Zgromadzenie może też zwołać Przewodniczący Komisji Rewizyjnej za zgodą 20 

członków Stowarzyszenia. Pracą Walnego Zgromadzenia kieruje osoba wskazana przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. § 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów; w przypadku, o 

którym mowa w § 3 lit. f-g wymagana jest bezwzględna większość głosów. Uchwała o 

rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada większością 2/3 głosów. 

§ 7. Dla skuteczności obrad wymagane jest kworum w wysokości 30% członków 

Stowarzyszenia. W przypadku, o którym mowa w § 5 wynosi ono 50%. 

§ 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu tajnym chyba, że Statut 

inaczej stanowi. 

§ 9. Sporządza się protokół z Walnego Zgromadzenia. Protokół nie ma żadnej mocy prawnej, a 

pełni jedynie rolę sprawozdawczą. 



Art.12 

§ 1. Prezes Zarządu Głównego kieruje pracą Zarządu i zarządza bieżącymi sprawami 

Stowarzyszenia. 

§ 2. W przypadku opróżnienia urzędu, Prezesem Zarządu Głównego zostaje najstarszy członek 

Zarządu. 

§ 3. Prezes Zarządu Głównego łącznie z innym członkiem Zarządu ma wyłączne prawo 

reprezentowania Stowarzyszenia.  

Art. 13 

§ 1. W skład Zarządu wchodzi: 

a) Prezes Zarządu Głównego, 

b) Osoba ds. promocji (PR), 

c) Osoba ds. członków Stowarzyszenia (HR), 

d) Skarbnik, 

e) Sekretarz. 

§ 2. Zarząd wyznacza ogólne kierunki działalności Stowarzyszenia i dysponuje jego majątkiem. 

§ 3. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w obecności przynajmniej 3/5 członków 

Zarządu. 

§ 4. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Głównego. 

§ 5. W przypadku opróżnienia urzędu,  o którym mowa w § 1 lit. b-e, pozostali członkowie 

Zarządu mogą wybrać osobę na wakujący urząd. 

§ 6. Przy wyborze członków Zarządu stosuje się art. 11 § 6 . 

§ 7. Jeżeli na stanowisko, o którym mowa w § 1 lit. b-e zgłosił się tylko jeden kandydat dokonuje 

się jego wyboru w głosowaniu jawnym. Walne Zgromadzenie może jednak zdecydować o 

utajnieniu głosowania. 

Art. 14 

§ 1. Prezes Koła Terenowego zarządza bieżącą działalnością Koła Terenowego. Powinien jednak 

zgodnie współpracować z Prezesem Zarządu Głównego i Zarządem. 

§ 2. Prezes Koła Terenowego jest wybierany i odwoływany na Zebraniu Koła bezwzględną 

większością głosów. Zebranie Koła jest zwoływane  i obraduje w sposób zwyczajowo przyjęty w 

danym Kole Terenowym. 

§ 3. Prezesa Koła Terenowego w wypełnianiu jego zadań mogą wspomagać inni członkowie Koła 

Terenowego. Osoby te mogą utworzyć Radę Koła Terenowego, której skład nie może jednak 

przekroczyć 5 osób. 

§ 4. W przypadku uporczywego łamania Statutu lub sprzeniewierzaniu się misji Stowarzyszenia 

przez Prezesa Koła Terenowego, Zarząd może odwołać Prezesa Koła Terenowego jednomyślną 



uchwałą w pełnym składzie. O swoim zamiarze powinien poinformować członków 

Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty przynajmniej 7 dni przed podjęciem uchwały. 

Art. 6 § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. Zamiast sankcji, o której mowa w § 4 Zarząd może zawiesić Prezesa Koła Terenowego w 

pełnieniu przez niego funkcji i powołać osobę pełniącą obowiązki Prezesa Koła Terenowego.  

Art. 15 stosuje się odpowiednio. 

Art. 15 

§ 1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa co najwyżej do 30 listopada następnego 

roku, w którym zostały wybrane. Jeżeli jednak organ uprawniony do wyboru nowej władzy jej 

nie wybierze zgodnie ze Statutem, kadencja ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 

§ 2. Członkostwo osoby sprawującej funkcję przedłuża się do końca kadencji. 

Koła Terenowe 

Art. 16 

§ 1. Stowarzyszenie opiera swoją strukturę na Kołach Terenowych.  

§ 2. Koło Terenowe można powołać na każdej wyższej uczelni. Powinna wystąpić o to grupa 

przynajmniej 5 osób, chcąca włączyć swoją uczelnię i studiujące na niej osoby w życie 

Stowarzyszenia. 

§ 3. Koło Terenowe powołuje Zarząd. 

§ 4. Władzę w Kole Terenowym sprawuje Prezes Koła Terenowego oraz Zebranie Koła 

Terenowego. 

Komisja Rewizyjna 

Art. 17 

§ 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad władzami Stowarzyszenia. Może w tym celu 

prosić właściwe władze o potrzebne informacje i przedstawiać je członkom Stowarzyszenia. 

§ 2. Komisja Rewizyjna może przedstawiać swoje propozycje, uwagi i komentarze władzom 

Stowarzyszenia. 

§ 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przedstawiciel 

każdego Koła Terenowego wybrany przez Zebranie Koła Terenowego. Art. 15 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwięźle przedstawić swoje stanowisko, co do 

władz Stowarzyszenia na każdym Walnym Zgromadzeniu. 

§ 5. Art. 13 § 3-6 stosuje się odpowiednio. 

 

 



 

Incompatibilitas 

Art. 18 

§ 1. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu, Prezesem Koła Terenowego czy członkiem 

Komisji Rewizyjnej.  

§ 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może też pełnić funkcji osoby pełniącej obowiązki Prezesa 

Koła Terenowego  

Przepisy końcowe 

Art. 19 

§ 1. Uchyla się poprzedni Statut Stowarzyszenia. 

§ 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


