Statut
Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych
SERMO
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków
Obcych SERMO
W brzmieniu angielskim: Association of Academic Foreign Languages Centres SERMO
W brzmieniu francuskim: Association des Centres Acade'miques d'Appzentissage des
Langues Etrange'res SERMO
W brzmieniu niemieckim: Akademischer Sprachenzentren-Verband in Polen SERMO
W brzmieniu rosyjskim Обществo Академических Центров Обучения
Иностранным Языкам SERMO
§2
1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań 60-965, ul. Piotrowo 3a, Politechnika Poznańska.
§3
1.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z
1989 r Nr 20, poz.104 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.
2..Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. integracja środowiska akademickich ośrodków nauczania języków obcych oraz
reprezentowanie interesów tego środowiska w kraju, za granicą oraz w organizacjach
międzynarodowych.
2. rozpowszechnianie kryteriów dobrej praktyki w nauczaniu języków obcych i troska o wysoki
poziom świadczonych usług edukacyjnych,
3. podejmowanie działań mających na celu harmonizację programów nauczania języków obcych,
4. podejmowanie działań mających na celu standaryzację kryteriów oceny wyników nauczania,
5. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji językowych i
metodycznych akademickich nauczycieli języków obcych,
6. dbanie o wysoki poziom materiałów i wysoką jakość środków dydaktycznych
wykorzystywanych w praktyce zawodowej. .
7. stworzenie forum dla wymiany informacji i doświadczeń zawodowych, dyskusji na temat
celów i obowiązków środowiska akademickich nauczycieli języków obcych,
8. ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i doskonalenia metod nauczania
9. współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami akademickimi j.obcych.
10. przedkładanie władzom oświatowym wniosków dotyczących nauczania języków obcych.

§6
Cele swe Stowarzyszenie urzeczywistnia przez:
1. pracę społeczną swoich członków.
2. współdziałanie z odpowiednimi władzami państwowymi, administracyjnymi, samorządowymi
i oświatowymi, ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi oraz innymi instytucjami w
podejmowaniu spraw i zagadnień nurtujących środowisko
akademickich nauczycieli języków obcych w celu ich właściwego i skutecznego rozwiązywania.
3. współdziałanie i współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, instytucjami i
organizacjami zrzeszającymi nauczycieli języków obcych oraz instytucjami zajmującymi się
kształceniem w zakresie języków obcych.
4. udział w międzynarodowych organizacjach akademickich ośrodków nauczania języków
obcych,
5. organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej akademickich nauczycieli języków
obcych,
6. inicjowanie i tworzenie funduszy stypendialnych dla akademickich nauczycieli języków
obcych,
7. prowadzenie działalności wydawniczej.
8. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. cele realizowane są przez współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej,
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia. Prawa i obowiązki.
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
§8
Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub
cudzoziemiec, który :
1. jest członkiem kierownictwa akademickiego ośrodka nauczania języków obcych
2. zgłosił swe wstąpienie na podstawie deklaracji członkowskiej,
3. został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia zwykła większością głosów w drodze uchwały.
§9
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
- korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
- aktywny udział w urzeczywistnianiu celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,
- przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularne opłacanie składek członkowskich, w wysokości określonej przez władze
Stowarzyszenia
- aktywne i regularne uczestniczenie w pracach organu do którego został wybrany lub powołany.
§ 10
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zostanie przyjęta przez
Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu. z głosem doradczym, jeśli
jest to osoba prawna za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma prawa określone regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd
Stowarzyszenia.
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§ 11
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia
(także cudzoziemiec).
2. Nadanie godności członka honorowego i jej pozbawienie następuje na podstawie uchwały
Walnego Zebrania na wniosek co najmniej 5 uczestników Walnego Zebrania.
3. Członek honorowy korzysta z uprawnień przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego. Ograniczenie to nie stosuje się do członków
zwyczajnych obdarzonych godnością członka honorowego. Członek honorowy zwolniony jest z
opłacania składek członkowskich.
§12
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2. dbać o jego dobre imię,
3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
5. regularnie opłacać składki.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, a w
szczególności:
1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3. korzystać z lokali Stowarzyszenia,
4. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
6. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie
stawia do dyspozycji członków,
7. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§ 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:
1. wskutek dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu, za nieopłacanie składek członkowskich,
pomimo pisemnego upomnienia lub uporczywe nieprzestrzeganie postanowień Statutu
3. śmierci lub likwidacji członka.

§14
Członek skreślony może być przywrócony w prawach członkowskich przez Zarząd po uiszczeniu
zaległych składek.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Wybór wszystkich władz Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu we właściwym sądzie
odbywa się w głosowaniu tajnym.
4. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
5. Każda władza Stowarzyszenia działa na podstawie opracowanego przez siebie
Regulaminu.
6. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż
przez dwie kadencje.
§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni oraz mogą wziąć w nim udział z
głosem doradczym członkowie honorowi i członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. .
3. Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane są zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie, a
w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia listem
poleconym, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 17
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1. Ustalanie wytycznych programowych Stowarzyszenia,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek
Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego
5. Podejmowanie uchwal w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wszystkich innych spraw wniesionych przez Zarząd
i wniosków złożonych przez członków.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
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§ 18
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z inicjatywy Zarządu i Komisji
Rewizyjnej powinien uzyskać 2/3 głosów jednej z wyżej wymienionych władz Stowarzyszenia.
3. Wniosek z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być złożony
Zarządowi na piśmie i zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz proponowany porządek obrad. .
4. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 90 dni od daty
otrzymania wniosku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z zakresem określonym statutem,
uchwałami Walnego Zebrania i za swą działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 5 członków ( Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, innych członków zarządu)
wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 4razy w roku.
4. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa lub na żądanie trzech członków Zarządu.
§ 20
Do kompetencji Zarządu należy:
a/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e/ ustalanie wysokości składek członkowskich,
f/ opracowywanie rocznych planów działalności statutowej i finansowej,
g/ sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, bilansu oraz innych
sprawozdań finansowych,
h/ zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
i/ obsługa administracyjna Stowarzyszenia, decyzje w sprawie zatrudniania i wynagradzania
pracowników Stowarzyszenia

§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem rewizyjnym Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy
wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
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§ 22
1. Komisja Rewizyjna obowiązana jest co najmniej raz do roku do przeprowadzenia kontroli
całokształtu działalności finansowej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty dotyczące działalności
finansowej Stowarzyszenia, może żądać przedstawienie przez Zarząd szczegółowych informacji
w tym względzie.
3. Sprawozdanie z kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna składa
Walnemu Zebraniu.
4. Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie przez Walne Zebranie absolutorium Zarządowi.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym w obecności wszystkich członków Komisji.
§ 23
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie
organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu organu.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.
§ 24
1. Stowarzyszenia może posiadać majątek nieruchomy, ruchomy i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
- składki członkowskie,
- dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
- dochody z działalności statutowej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami
- dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw Stowarzyszenia.
§ 25
Gospodarka środkami finansowymi Stowarzyszenia prowadzona jest przez Zarząd na podstawie
preliminarza budżetowego i regulaminu finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi.
§ 26
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes bądź Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków
Zarządu działających jednocześnie.
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Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 27
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów lub
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
§ 28
W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i
określa cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.
§ 29
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o
Stowarzyszeniach.
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