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EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA 
STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005  

(tekst jednolity) 
 
 

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

 

Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem 
działa zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 1989: Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr20, poz. 104, 
z późniejszymi zmianami), założeniami statutowymi Europejskiego Forum Studentów z 

siedzibą w Brukseli oraz niniejszego Statutu. W razie wątpliwości moc obowiązującą ma 

prawodawstwo polskie. 

Art.2. Siedzibą Stowarzyszenia  jest miasto stołeczne Warszawa. 

Art.3. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

Art.4. Organami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Rada Nadzorcza. 

 

Rozdział 2. 

Cele i środki działania. 

 

Art. 5. 

§1. Celem działania Stowarzyszenia jest rozwijanie aktywności społeczności 

akademickiej. 

§2. Działalność Stowarzyszenia dotyczy w szczególności: 

1. promowania idei współpracy, porozumienia i integracji europejskiej w środowiskach 

studenckich, 
2. edukacji w kontekście wielokulturowym, 
3. ochrony środowiska, kultury i sportu. 

 

Art. 6. Stowarzyszenie realizuje swój cel przez: 

1. nawiązywanie i rozszerzanie kontaktów z europejskimi ośrodkami akademickimi, 
2. międzyuczelnianą europejską wymianę naukową i kulturalną, 
3. uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych kongresach oraz ich organizację, 
4. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie tematyki objętej celami 

Stowarzyszenia wśród społeczności akademickiej. 
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Rozdział 3. 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. 

 

Art.7. W skład Stowarzyszenia wchodzą: członkowie zwykli, zwani dalej członkami                    

i członkowie honorowi. 

 

Art. 8. 

§1. Członkostwo w Stowarzyszeniu może uzyskać każdy student lub absolwent poniżej 

35 roku życia bez względu na rodzaj uczelni i kierunek studiów. 

§2. Nabycie członkostwa odbywa się na podstawie decyzji Zarządu na wniosek osoby 

zainteresowanej. 

 

Art. 9. 

§1. Honorowym Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która przyczyniła się w 

szczególny sposób do realizacji celów działalności Stowarzyszenia. 

§2. Honorowy Członek Stowarzyszenia ma prawo wstępu i zabierania głosów na 

wszystkich zgromadzeniach i zebraniach członków Stowarzyszenia. Jest zwolniony 

od płacenia składek członkowskich od momentu przyznania Honorowego 

Członkostwa. 

§3. Przyznanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały 

Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub grupy 20 

członków. 

 

Art. 10.  

§1. Utrata członkostwa następuje w wypadku: 

1. ukończenia 35-go roku życia, 
2. śmierci, 
3. nie zapłacenia składki członkowskiej, 
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd, 
5. wypowiedzenia członkostwa przez Członka. 

§2. Art. 10. §1. pkt. 1. i 3. nie dotyczy Honorowych Członków Stowarzyszenia. 

 

Art. 11. 

§1. Zarząd jednomyślnie podejmuje decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia, 

jeżeli:  

1. w sposób rażący narusza on postanowienia Statutu oraz innych przepisów 

obowiązujących go jako członka Stowarzyszenia lub 
2. narusza on dobre imię Stowarzyszenia. 
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§2. Członek posiada prawo odwołania się od decyzji o wykluczeniu do Walnego 

Zgromadzenia. W okresie rozpatrywania odwołania prawa członka zostają 

zawieszone.  

§3. Walne Zgromadzenie może uchylić decyzję Zarządu, o której mowa w art. 11 §1 

 

Art. 12. Członkowie Stowarzyszenia posiadają: 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze w Walnym Zgromadzeniu, w wyborach do organów 

Stowarzyszenia, 
2. Prawo do aktywnego uczestnictwa w pracach  Stowarzyszenia. 

 

Art. 13. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał i decyzji organów 

Stowarzyszenia, 
2. Płacenia składek członkowskich. 

 

Rozdział 4. 

Organa Stowarzyszenia. 

 

Art. 14. 

§1. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Stowarzyszenia. 

§2. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§3. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku. 

§4. Członkowie Stowarzyszenia mogą głosować tylko osobiście i tylko podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia. 

§5. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo Zarząd z inicjatywy własnej lub 

na wniosek ¼ liczby członków Stowarzyszenia. Organ zwołujący Walne 

Zgromadzenie powiadamia członków Stowarzyszenia o jego terminie i porządku 

obrad na co najmniej 10 dni przed nim. 

§6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o: 

1. rozwiązaniu Stowarzyszenia zgodnie z art. 24, art. 25 niniejszego statutu,  
2. uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia oraz o zmianach w Statucie, zgodnie z art.20, 
3. udzieleniu absolutorium Zarządowi, większością bezwzględną, przy obecności co 

najmniej ¼ liczby członków. Walne Zgromadzenie może udzielić absolutorium 

wszystkim członkom Zarządu łącznie lub tylko poszczególnym z nich, 
4. przyjęciu sprawozdania finansowego większością bezwzględną, przy obecności co 

najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia, 
5. wyborze Zarządu, jego zmianie, uzupełnieniu jego składu lub odwołaniu większością 

bezwzględną, przy obecności co najmniej ¼ liczby członków, przy czym: 
a) w razie gdyby któryś z kandydatów na Prezydenta lub Skarbnika nie uzyskał 

poparcia wymaganej większości, przeprowadza się drugą turę, w której  bierze 

udział po dwóch kandydatów na nieobsadzone stanowisko, którzy uzyskali 

największe poparcie w pierwszym głosowaniu;  
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b) członkami Zarządu zostają osoby, które w pierwszej turze uzyskały 

największe poparcie spośród kandydatów; gdyby w pierwszej turze 

głosowania nie wyłoniono czterech członków Zarządu, przeprowadza się 

drugą turę uzupełniającą głosowania spośród nowo zgłoszonych kandydatów; 
wybrani zostają kandydaci, na których oddano większą liczbę głosów. 

6. wyborze Rady Nadzorczej zgodnie z art.16 §4, 
      7. przyznaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia zgodnie z art. 9 §3., 

8. wyborze Przewodniczącego następnego Walnego Zgromadzenia w zgodzie z art.15 
§1., 

9. Pozostałe uchwały podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów przy 

obecności minimum ¼ liczby członków Stowarzyszenia. 

§7. Wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia są równe, bezpośrednie i 

tajne. 

§8. W przypadku braku quorum wymaganego do podejmowania uchwał Walne 

Zgromadzenie zbiera się po raz drugi w terminie dwóch tygodni. Uchwały 

podejmowane są wówczas bez jakichkolwiek wymagań co do quorum. 

 

Art. 15. 

§1. Na każdym posiedzeniu Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego na następne 

posiedzenie Walnego Zgromadzenia, chyba, że wybór nastąpił na kolejne dwa 

posiedzenia. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

przewodniczy osoba wybrana na ostatnim Walnym Zgromadzeniu. 

§2. Przewodniczący przygotowuje i kieruje wraz z Sekretarzem Stowarzyszenia pracami 

Walnego Zgromadzenia. Po zwołaniu Walnego Zgromadzenia otrzymuje z rąk organu 

zwołującego Walne Zgromadzenie Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia i zgodnie 

z nim przewodniczy posiedzeniu. 

§3. Przewodniczący zapewnia płynny przebieg i porządek obrad. Ma prawo udzielić i 

odebrać głos w sprawach związanych z porządkiem obrad oraz ma prawo, na wniosek 

delegatów Walnego Zgromadzenia, porządek obrad zmieniać. 

§4. Przewodniczący wraz z Sekretarzem odpowiedzialny jest za protokół z każdego 

posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 

§5. W razie, gdyby wybrany Przewodniczący nie mógł z ważnych powodów wypełniać 

swych obowiązków, Zarząd może powołać do tej funkcji inną osobę. Stosują się do 

niej odpowiednio postanowienia o Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. 

 

Art. 16. 

§1. Rada Nadzorcza jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  

§2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1. kontrola bieżącej pracy Zarządu, 
2. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu, 
3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, 
4. dokonywanie 2 razy w roku kontroli finansowej Stowarzyszenia i przedstawienie 

opinii o ich wynikach na Walnych Zgromadzeniu, 
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5. opiniowanie planów działalności opracowanych przez Zarząd w ciągu 2 tygodni od 

ich przedstawienia. 

§3. W razie stwierdzenia rażących naruszeń w działalności prowadzonej przez Zarząd, 

Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie w czasie którego może: 

1. Przedstawić wniosek o odwołanie całego Zarządu lub 
2. Przedstawić wniosek o odwołanie części Zarządu.  

§4. Radę Nadzorczą tworzy od trzech do pięciu członków Stowarzyszenia wybranych 

przez Walne Zgromadzenie. W wypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji 

przez jednego lub więcej członków  Rady Nadzorczej, co skutkowałoby spadkiem 

liczby członków Rady Nadzorczej poniżej trzech, Zarząd zwołuje Walne 

Zgromadzenie, na którym przeprowadzane są wybory uzupełniające. Przepisy 

regulujące wybór nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków stosuje się 

odpowiednio do wyboru członków Rady Nadzorczej.  

§5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

§6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok. 

 

Art.17. 

§1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

§2. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 

dwóch osób wchodzących w skład Zarządu. 

§3. Zarząd tworzą: Prezydent, Skarbnik i czterech członków Zarządu. W skład Zarządu 

wejść może też członek tymczasowy w wypadku przewidzianym w Statucie (art. 17 
§6). 

§4. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

§5. Zarząd w ciągu dwóch tygodni od wyborów wybiera ze swego grona (z wyłączeniem 

Prezydenta i Skarbnika) dwóch wiceprezydentów. 

§6. W razie gdyby członek Zarządu złożył rezygnację ze stanowiska przed upływem 

kadencji, nie mógł trwale pełnić dalej swych obowiązków lub utraciłby członkostwo 

w Stowarzyszeniu Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które musi 

się odbyć w terminie najwyżej dwóch miesięcy od powyższego zdarzenia. Do czasu 

Walnego Zgromadzenia funkcję członka Zarządu, który złożył rezygnację lub utracił 

członkostwo w Stowarzyszeniu pełni osoba wskazana przez zarząd po akceptacji 

Rady Nadzorczej. W przypadku rezygnacji Prezydenta funkcję p/o Prezydenta pełni 

jeden z wiceprezydentów, wskazany przez Zarząd. 

§7. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej 

Stowarzyszenia ani Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. 

 

Art. 18. 

§1. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów, przy obecności co 

najmniej ⅔ liczby członków Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów głos 

decydujący należy do Prezydenta. 

§2. Uchwały Zarządu wymagają podpisu co najmniej trzech członków Zarządu. 
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§3. Zarząd ustala wysokość składek członkowskich. 

§4. Zarząd ustala wewnętrzny regulamin prac Zarządu. 

§5. Zarząd ma obowiązek w ciągu miesiąca od wyborów opracować plan działalności na 

okres swojej kadencji i przedstawić go do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. 

§6. Zarząd przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności wraz ze sprawozdaniem 

finansowym Walnemu Zgromadzeniu. 

§7. Zarząd jednomyślnie podejmuje decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia 

(Art. 11 §1) 

§8. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie (Art. 14 §4) 

§9. Zarząd występuje o dotacje, sponsorowanie, zaciąga zobowiązania majątkowe oraz 

wydaje uchwały w zakresie podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej służącej 

celowi rozwoju Stowarzyszenia. 

§10. Zarząd wybiera i powołuje koordynatorów projektów, zleca im prowadzenie projektu 

oraz kontroluje realizacje powierzonych zadań. 

§11. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

 

Rozdział 5 

Majątek Stowarzyszenia 

 

Art. 19. 

§1. Zarząd występuje o dotacje, sponsorowanie, zaciąga zobowiązania majątkowe oraz 

wydaje uchwały w zakresie podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej służącej 

celowi rozwoju Stowarzyszenia. Dyspozycja podjęcia pieniędzy z konta powinna być 

podpisana przez dwóch członków Zarządu. Umowy majątkowe zawierają członkowie 

Zarządu i osoby upoważnione przez Zarząd. 

§2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz 

z ofiarności publicznej. 

§3. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować 

darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 

 

Rozdział 6 

Zmiana Statutu 

 

Art. 20. Zmian w statucie Stowarzyszenia może dokonać na wniosek Zarządu, Rady 

Nadzorczej, lub ¼ członków Stowarzyszenia tylko Walne Zgromadzenie 

większością ⅔ głosów przy obecności minimum ¼ członków. 

Art. 21. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o projekcie zmian Statutu z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
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Art. 22. Zmiany w Statucie wchodzą w życie z chwilą uchwalenia ich przez Walne 

Zgromadzenie. 

  

Rozdział 7 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

Art. 23. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 

Art. 24. Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia jest podejmowana większością ¾ głosów w 

obecności co najmniej ¾ osób uprawnionych do głosowania. 

Art. 25. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia stanowi o przeznaczeniu majątku 

Stowarzyszenia i wyznacza komisję likwidacyjną. 

 


