
STATUT 
EUROPEJSKIEGO FORUM STUDENTÓW

AEGEE-KRAKÓW

tekst jednolity z 13 grudnia 2018 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Europejskie  Forum Studentów AEGEE-Kraków zwane  dalej  Stowarzyszeniem działa  na

mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20,
poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2.
Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w postaci AEGEE-Kraków.

§ 3.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, niezwiązanym z żadną
partią polityczną. Szanuje indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów. Nie działa w
celu osiągnięcia zysku.

§ 4.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z
zasadami prawa miejscowego. Siedzibą władz jest Kraków.

§ 5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.

§ 6.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej  członków. Do prowadzenia

swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  na  ogólnych  zasadach

określonych  w  odrębnych  przepisach  prawa.  Dochód  z  działalności  gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków, także wówczas, gdy są pracownikami Stowarzyszenia.

§ 7.
Stowarzyszenie może używać pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę. Może też
Używać oficjalnego znaku graficznego z napisem wskazującym jego nazwę.



Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest:

1. Promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami 
europejskich ośrodków akademickich;

2. Propagowanie wiedzy w zakresie integracji europejskiej;
3. Działanie na rzecz współpracy międzyregionalnej w skali kraju i Europy;
4. Promowanie Polski w europejskim środowisku studenckim;
5. Podnoszenie poziomu wykształcenia młodych ludzi, zwłaszcza poprzez edukację

nieformalną;
6. Budowanie wśród młodych ludzi postaw świadomego obywatelstwa;
7. Promowanie wartości kulturowych i różnorodności kulturowej Europy;
8. Troska o członków Stowarzyszenia i lobbing na rzecz ich interesów;
9. Szerzenie idei AEGEE.

§ 9.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z europejskimi ośrodkami akademickimi; 

b)  Działalność  edukacyjną  polegającą  na  organizacji  różnego  typu  szkoleń:  seminariów,
konferencji, szkół letnich; 

c)  Organizację  projektów  zwiększających  świadomość  europejską  oraz  promujących
integrację europejską;

d) Organizację wymian studenckich pomiędzy europejskimi ośrodkami akademickimi;

e) Prowadzenie akcji informacyjnych o celach i sposobach działania Stowarzyszenia; 

f) Udział w imprezach wymienionych w ust.2. przygotowywanych przez inne organizacje. 

2. Działania podejmowane jako środki realizacji celów Stowarzyszenia stanowią - w przypadku
spełniania przesłanek określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
-  odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie prowadzi
odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tych
samych przedmiotów działalności.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym przedmiotach: 

a) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana 
(94.99.Z) 

b) działalność agencji reklamowych (73.11.Z) 

c) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B) 

d) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet) (73.12.C) 

e) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D) 

f) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 

g) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z) 

h) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 

i) działalność wspomagająca edukację (85.6) 



Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 11.

§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która nie ukończyła

35 roku życia, nie została pozbawiona praw publicznych i identyfikuje się ze statutowymi celami
Stowarzyszenia, niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd
w formie uchwały.

3. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia nowego członka musi być poprzedzona złożeniem 
przez osobę zainteresowaną deklaracji członkowskiej i opłaceniem składki członkowskiej.
4. Od  negatywnego  stanowiska  w  sprawie  przyjęcia  w  poczet  członków  zwyczajnych
Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Kontrolnej w terminie
14 dni od podjęcia przez Zarząd odpowiedniej uchwały. Procedurę rozpatrzenia odwołania określa
§44.

§ 13.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych  lub  osoba  prawna  zainteresowane  statutową  działalnością  Stowarzyszenia  i
wspierające je poprzez pomoc finansową lub rzeczową.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 14.
Członków wspierających przyjmuje i pozbawia członkostwa Zarząd w drodze uchwały na
wniosek:

a) Prezydenta;
b) co najmniej dwóch członków Zarządu;
c) Rady Kontrolnej;
d) co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 15.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój 

Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały 

Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składki członkowskiej.



§ 16.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  przy czym w przypadku wyborów do
Zarządu czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje po miesiącu od momentu przystąpienia do
Stowarzyszenia,  w  przypadku  zaś  wyborów  do  Rady  Kontrolnej  –  czynne  prawo  wyborcze
przysługuje po miesiącu, bierne zaś – po pół roku od uzyskania statusu członka;
2. uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, sympozjach i innych wydarzeniach organizowanych
przez Stowarzyszenie;
3. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;
4. współdecydować o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w podejmowaniu
stosownych uchwał.

§ 17.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu 
działania;
2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
3. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;
5. niepodejmowania Żadnych działań mogących przynieść szkodę Stowarzyszeniu.

§ 18.
1. Członek wspierający i honorowy, posiada prawa określone w §16. ust. 2. i 3. oraz prawo udziału 
w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów Władz Stowarzyszenia.

§ 19.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa automatycznie na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi;

b) śmierci członka bądź utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego 
osobą prawną;

c) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń – w momencie 
wygaśnięcia ważności składki członkowskiej;

d) ukończenia 35 roku Życia (nie dotyczy członków wspierających i honorowych);
e) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
f) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą 

godność nadała.
2. W  sytuacji  określonej  w  ust.1.  lit.  c)  niniejszego  paragrafu,  jeśli  okres  od  wygaśnięcia
członkostwa jest nie dłuższy niż dwa lata, ponowne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia
może nastąpić w momencie opłacenia składki członkowskiej (bez obowiązku ponownego złożenia
deklaracji członkowskiej i przyjęcia przez Zarząd odpowiedniej uchwały), chyba, że Zarząd wyrazi
sprzeciw wobec takiego trybu. W przypadku sprzeciwu członkowi przysługuje prawo odwołania się
do Rady Kontrolnej w ciągu 14 dni od powiadomienia o decyzji.

§ 20.
1. W przypadku  rażącego,  umyślnego  i  długotrwałego  naruszania  postanowień  Statutu  lub

działania na szkodę Stowarzyszenia Zarząd może podjąć decyzję o wykluczeniu członka z
organizacji.



2. Decyzja  o  pozbawieniu  członkostwa  musi  być  poprzedzona  udzieleniem  upomnienia  w
trybie  przewidzianym §48.  Od upomnienia  do decyzji  o  pozbawieniu  członkostwa musi
minąć co najmniej 30 dni.

3. Zarząd  ma  obowiązek  pisemnie  powiadomić  osobę  zainteresowaną  o  wykluczeniu  ze
Stowarzyszenia.

4. Od  decyzji  Zarządu  w  sprawie  wykluczenia  przysługuje  osobie  zainteresowanej  prawo
odwołania się do Rady Kontrolnej w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Odwołanie
jest rozpatrywane zgodnie z procedurą określoną w §44.

5. W okresie rozpatrywania odwołania prawa członka zostają zawieszone.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Rada Kontrolna.

§ 21.

§ 22.
1. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia 

a) trwa 1 rok;
b) rozpoczyna się 21 dni po wyborach.

2. Wybór  członków Zarządu  i  Rady  Kontrolnej  odbywa się  w głosowaniu  tajnym spośród
nieograniczonej liczby kandydatów. Liczba kadencji nie podlega ograniczeniu.
3. Członkiem Zarządu i Rady Kontrolnej zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów
spośród  wszystkich  kandydatów  lub  –  przy  jednym  kandydacie  na  dane  stanowisko  –
bezwzględną  większość głosów.  Jeżeli  większa  liczba  kandydatów  otrzyma  równą  liczbę
głosów Zarząd może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolejnej  tury głosowania w ramach
tego samego Walnego aż do skutecznego wyboru jednego z kandydatów.
4. W  przypadku  niewybrania  Prezydenta,  Skarbnika  lub  Sekretarza,  bądź  niewybrania
odpowiedniej liczby członków Zarządu i Rady Kontrolnej wybory uważa się za nieskuteczne.
Poprzednie  Władze,  których  kadencja  ulega  przedłużeniu,  zwołują  nowe  Walne  Zebranie
Członków nie wcześniej niż dwa tygodnie i nie później niż 4 tygodnie po pierwszym, na którym
podejmuje  się  druga  próbę  wyboru  Władz.  W  drugiej  turze  wyborów  mogą  uczestniczyć
kandydaci, którzy nie brali udziału w pierwszej.
5. Procedurę z ust. 4. powtarza się aż do skutecznego powołania nowych Władz.
6. W przypadku ustąpienia  Prezydenta  lub  członka  Zarządu,  wykluczenia  go  z  organizacji,
odwołania  z  funkcji  lub  utraty  członkostwa  w  trybie  przewidzianym  §19.,  skład  Władz
Stowarzyszenia  uzupełniany  jest  przez  zwołanie  Walnego  Zebrania  Członków  i
przeprowadzenie wyborów uzupełniających zgodnie z ust. 2 i 3. Wybory uzupełniające mogą
być też zwołane w przypadku,  gdy Zarząd liczący mniejszą liczbę  członków niż dopuszcza
Statut zechce w trakcie kadencji rozszerzyć swój skład. 
7. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  przewidzianej  ust.  6.  obowiązki  Prezydenta  przejmuje
Wiceprezydent,  a  obowiązki  członka  Zarządu  mogą  być  tymczasowo  przekazane  innemu
członkowi  Zarządu,  przy  czym  wybory  uzupełniające  powinny  się  odbyć  w  najbliższym
możliwym terminie, nie później jednak niż 4 miesiące od powstania wakatu.



8. W  przypadku  ustąpienia,  odwołania  z  funkcji,  wykluczenia  z  organizacji  lub  utraty
członkostwa  w trybie  przewidzianym §19.  członka  Rady  Kontrolnej,  wybory  uzupełniające
przeprowadza się w najbliższym możliwym terminie, gdy liczba członków spada poniżej trzech.
9. W przypadku  zaistnienia  sytuacji,  w której  Zarząd  przestaje  być  zdolny  do wypełniania
swoich obowiązków ze względu na brak zarówno Prezydenta,  jak i  Wiceprezydenta  lub też
zmniejszenie  się  składu  Zarządu  poniżej  wymaganej  do  podejmowania  decyzji  liczby  3
członków,  obowiązki  przewidziane  dla  Zarządu  przejmuje  Rada  Kontrolna  (obowiązki
Prezydenta  przejmuje  Przewodniczący  Rady  Kontrolnej).  Przewodniczący  Rady  Kontrolnej
zwołuje Walne Zebranie Członków oraz ogłasza wybory: w najbliższym możliwym terminie,
nie później jednak niż 4 miesiące od zaistnienia takiej sytuacji.
10. Odwołania  Zarządu,  Rady  Kontrolnej,  Prezydenta,  członka  Zarządu  i  członka  Rady
Kontrolnej dokonuje Walne Zebranie Członków zwołane w trybie określonym §25. Głosowanie
przeprowadza  się  zgodnie  z  §26  ust.2.  Odwołanie  może  nastąpić  na  wniosek  Prezydenta,
Zarządu, Rady Kontrolnej lub 1/3 liczby wszystkich członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 23.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni posiadający czynne prawo wyborcze,
b) z głosem doradczym – członkowie zwyczajni bez czynnego prawa wyborczego, członkowie 

honorowi, wspierający, zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Prezydent, 

Zarząd lub Rada Kontrolna co najmniej 14 dni przed terminem zebrania na adres mailowy 
podany przez Członka w deklaracji członkowskiej.

§ 24.

1.Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
2.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydent bądź osoba przez niego wyznaczona.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje:
a) Prezydent,
b) Zarząd z własnej inicjatywy,

§ 25.

c) Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
d) Rada Kontrolna.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
wniosku określonego w § 25. ust. 1 lit. c).
3. Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane lub które zostały
dodatkowo włączone do porządku obrad jego uchwałą.

§ 26.
1. Decyzje  Walnego  Zebrania  Członków  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów,  za
wyjątkiem sytuacji wymienionych w ust. 2. niniejszego paragrafu oraz §49 ust.1. i 3.



2. W  głosowaniu  nad  udzieleniem  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  oraz  odwołaniem
Zarządu,  Rady  Kontrolnej,  Prezydenta,  członka  Zarządu  lub  członka  Rady  Kontrolnej  decyzje
podejmowane są bezwzględną większością głosów.
3. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w §49 ust.1. i 3., decyzje Walnego Zebrania Członków
podejmowane są:

a) w pierwszym terminie – w obecności co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia 
posiadających czynne prawo wyborcze,

b) w drugim terminie – zwołanym nie wcześniej niż 14 dni po pierwszym – bez względu na
liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 27.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalenie statutu i jego zmian;
b) uchwalenie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia, w tym propozycji rocznego 

planu działalności;
c) wybór i odwołanie Prezydenta oraz członków Władz naczelnych;
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Rady 

Kontrolnej;
e) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia – na wniosek 

Zarządu;
f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 28.
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
Kieruje  całokształtem działalności  Stowarzyszenia,  za  co  odpowiada przed  Walnym Zebraniem
Członków.

§ 29.
1. W skład Zarządu wchodzi Prezydent oraz od dwóch do sześciu członków, w tym Skarbnik i 

Sekretarz. 
2. Pracami Zarządu kieruje Prezydent Stowarzyszenia.
3. Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 30.
1. Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezydenta Stowarzyszenia.
Wiceprezydentem nie może być Skarbnik.
2. Wiceprezydent przejmuje obowiązki i uprawnienia Prezydenta:

a) w sytuacji przewidzianej §22 ust.6. automatycznie i w pełnym wymiarze;
b) w pozostałych przypadkach na wniosek Prezydenta, z pisemnym określeniem zakresu

i czasu przekazywanych obowiązków i uprawnień oraz zachowaniem postanowień §35 ust. 3.

§ 31.
1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
b) realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego 

Zebrania Członków;



c) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
d) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia;
e) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
g) określanie wysokości składek członkowskich;
h) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
i) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego 

Stowarzyszenia;
j) podejmowanie  uchwał  o  przynależności  Stowarzyszenia  do  krajowych  i

międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji i
na imprezy zagraniczne;

k) prowadzenie rejestru członków;
l) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
m) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka 

honorowego Stowarzyszenia.

§ 32.
Po zakończeniu kadencji Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu Członków roczne sprawozdanie z
działalności oraz sprawozdanie finansowe. Walne Zebranie zatwierdza lub odrzuca je zgodnie z
procedurą określoną §26 ust.2.

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje:
a) Prezydent;

§33.

b) Wiceprezydent w sytuacji określonej §30. ust. 2.;
c) Wiceprezydent na Żądanie 2/3 członków Zarządu.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział poza jego członkami członkowie Rady Kontrolnej i 
zaproszeni przez Zarząd goście – jako obserwatorzy lub z głosem doradczym.

§ 34.
1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności:

a) Prezydenta i co najmniej 2 członków Zarządu lub
b) Wiceprezydenta i co najmniej 2 członków Zarządu w sytuacji określonej §33. ust.1. lit b) i

c).
2. W przypadku równego rozkładu głosów głos Prezydenta jest decydujący.
3. W głosowaniu nad wnioskiem o odwołanie z funkcji Prezydenta bądź członka Zarządu osoba
zainteresowana nie bierze udziału.
4. Zarząd zwołany w trybie określonym par.§33. lit c) może głosować wyłącznie nad wnioskiem o
odwołanie z funkcji Prezydenta.
5. Od decyzji Zarządu w sprawach bezpośrednio dotyczących danego członka, w tym w sprawie
nadania  lub  pozbawienia  członkostwa,  osobie  zainteresowanej  przysługuje  prawo  pisemnego
odwołania się do Rady Kontrolnej w terminie 14 od podjęcia przez Zarząd odpowiedniej decyzji lub
też  14  dni  od  zawiadomienia  członka  (w  przypadku  pozbawienia  członkostwa).  Procedurę
rozpatrzenia odwołania określa §44.

§ 35.
1. W sprawach finansowych Stowarzyszenie reprezentuje  Prezydent  i  Skarbnik,  w pozostałych

kwestiach Prezydent i jeden z członków Zarządu.



2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań finansowych odbywa się
za obopólną wiedzą i zgodą Prezydenta i Skarbnika.

3. Uprawnienia  Prezydenta  i  Skarbnika  w  zakresie  reprezentacji,  dysponowania  majątkiem  i
zaciągania zobowiązań finansowych mogą być przekazane innemu członkowi Zarządu tylko w
formie pisemnej, z określeniem:

a) powodu przekazania uprawnień;
b) ich zakresu;
c) okresu czasu, przez który przekazanie obowiązuje i po upływie którego 

automatycznie wygasa.

§ 36.
Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia. W sprawach 
finansowych udzielenie pełnomocnictwa wymaga pisemnej zgody Prezydenta i Skarbnika.

§ 37.
1. Zaciąganie  zobowiązań,  które  przekraczają  wartość  rocznych  składek  wszystkich  członków
Stowarzyszenia, wymaga uprzedniej zgody Rady Kontrolnej.
2. Zaciąganie zobowiązań, które przekraczają siedmiokrotną wartość rocznych składek wszystkich
członków Stowarzyszenia, wymaga uprzedniej zgody Walnego Zebrania Członków.

Rada Kontrolna

§ 38.
Rada Kontrolna  jest  organem kontrolnym,  doradczym i  odwoławczym,  odpowiedzialnym przed
Walnym Zebraniem Członków.

§ 39.
1. Rada  składa  się  z  trzech  do  sześciu  członków,  w  tym  Przewodniczącego,  o  odpowiednim
doświadczeniu w pracy na rzecz Stowarzyszenia, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie  Rady  nie  mogą  być  członkami  Zarządu  ani  pozostawać  z  nimi  w  stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. W razie potrzeby Rada uzupełnia swój skład zgodnie z procedurą określoną w §22 ust.8.

§ 40.
1. Na pierwszym zebraniu Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego należy kierowanie pracami Rady, reprezentowanie jej na zewnątrz
oraz zwoływanie i prowadzenie zebrań.

§ 41.
Decyzje  Rady  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów przy  obecności  przynajmniej  3  jej
członków. W przypadku równego podziału głosów głos Przewodniczącego jest decydujący.

§ 42.
Zadaniem Rady Kontrolnej jest nadzór nad działalnością Zarządu z punktu widzenia jej zgodności z
postanowieniami  Statutu,  uchwałami  Walnego  Zebrania  Członków,  celowości,  rzetelności  oraz
ogólnie rozumianego dobra Stowarzyszenia. Rada rozpatruje też odwołania od decyzji Zarządu w
sprawach bezpośrednio dotyczących danego członka, w tym w sprawie nadania lub pozbawienia
członkostwa.



§ 43.
Do uprawnień członków Rady należy:

a) badanie  sprawozdań  finansowych  oraz  księgowości  Stowarzyszenia  –  w  okresach
półrocznych;

b) analiza i opiniowanie sprawozdań z działalności Członków Zarządu – raz na kwartał;
c) kontrola  stanu dokumentacji  Stowarzyszenia,  w tym protokołów z  zebrań  Zarządu  i

uchwał Zarządu – raz na kwartał;
d) opiniowanie  zmian  w  Rocznym  Planie  Działalności  Stowarzyszenia.  Proponowane

zmiany  muszą  być  przedstawione  Radzie  Kontrolnej  z  min.  14-dniowym
wyprzedzeniem;

e) wyrażanie  zgody na  zaciąganie  zobowiązań  finansowych,  które  przekraczają  wartość
rocznych składek wszystkich członków Stowarzyszenia;

f) uczestniczenie w zebraniach Zarządu – ze statusem obserwatora i głosem doradczym;
g) wydawanie opinii i zaleceń dotyczących działalności Zarządu oraz prac Stowarzyszenia z 

własnej inicjatywy, na prośbę Zarządu lub min. 10 członków Stowarzyszenia. Opinie i 
zalecenia Rady mają charakter niewiążący, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej §37 
ust.1. (§43 lit. e);

h) wnioskowanie o odwołanie Prezydenta, Członków Zarządu lub Zarządu Stowarzyszenia;
i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
j) proponowanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
k) opracowanie i składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§44.
Odwołania od decyzji Zarządu rozpatrywane są przez Radę w ciągu miesiąca od zgłoszenia 
wniosku. Decyzja Rady jest ostateczna i wiążąca dla obu stron.

§ 45.
Na koniec kadencji Rada przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej
działalności.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 46.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie;
b) dochody  z  nieruchomości  i  ruchomości  stanowiących  własność  lub  będących  w

użytkowaniu Stowarzyszenia;
c) dotacje;
d) darowizny, zapisy i spadki;
e) wpływy z działalności statutowej;
f) dochody z ofiarności publicznej;
g) dochody z własnej działalności gospodarczej.

2. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia, za
wyjątkiem środków przeznaczonych na bieżącą działalność. Wpłaty gotówkowe winny być, przy
uwzględnieniu  bieżących  potrzeb,  jak  najszybciej  przekazane  na  konto  bankowe.  Od  kwoty
pochodzącej ze składek Zarząd odprowadza odsetek ustalony przez Zarząd AEGEE-Europe z tytułu
członkostwa w tej organizacji.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zabrania się:



a) udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań  majątkiem  Stowarzyszenia  w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy  pozostają  w  związku  małżeńskim  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 zwane
dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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  ze  statutowego  celu  Stowarzyszenia,  zakupu na
Szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia,  członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.

Rozdział VI
Nagrody i kary

§ 47.
1. Zarząd  Stowarzyszenia  ma  prawo  wynagradzania  i  wyróżniania  członków  lub  innych  osób
zasłużonych dla działalności Stowarzyszenia.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa uchwała Zarządu.

§ 48.
W przypadkach poważnego naruszenia postanowień statutu i/lub świadomego działania na szkodę
organizacji  Zarząd  może  oficjalnie  upomnieć  członka  Stowarzyszenia.  Upomnienie  wraz  z
uzasadnieniem przekazuje się członkowi w formie pisemnej. Może ono być podane do wiadomości
publicznej.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 49.
1. Uchwalenie  nowego  lub  zmiana  obowiązującego  statutu  wymaga  zatwierdzenia  przez
kwalifikowaną większość 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków, przy obecności co najmniej 2/5
członków Stowarzyszenia. 
2. Zmiany w Statucie proponuje Prezydent, Zarząd, Rada Kontrolna lub co najmniej 1/3 członków
Stowarzyszenia.  Proponowane  zmiany  muszą  być  przedstawione  członkom  Stowarzyszenia  co
najmniej dwa tygodnie przed Walnym Zebraniem, na którym mają być głosowane.
3. Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada w drodze chwały Walnego Zgromadzenia podjętej
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków uprawnionych do
głosowania.
4. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
obrad  Walnego  Zebrania  Członków  wyłącznie  wtedy,  gdy  sprawy  te  zostały  umieszczone  w
porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.



6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie,
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
1989 Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

Rozdział  VIII 
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 50.
Statut wchodzi w życie po 30 dniach od uchwalenia.
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