
STATUT 
Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego 

 
 

 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

1. Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa 
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 
 

§2 
1. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „SEA”. 
2. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona. 
 

§3 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa. 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 
3. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić również 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Misja, cele i sposoby ich realizacji 
 

§4 
Misją i celem Stowarzyszenia jest: 

a) udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie 
publicznej dyskusji oraz rozwijanie dialogu z instytucjami 
odpowiedzialnymi za umacnianie więzów euro-atlantyckich, 
bezpieczeństwo, obronność i politykę zagraniczną Polski; 

b) działanie na rzecz promocji trwałych związków euro-atlantyckich oraz 
interesów Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, Unii Europejskiej i w 
innych instytucjach bezpieczeństwa demokratycznych krajów Europy; 

c) prowadzenie prac koncepcyjnych wokół powyższych zagadnień; 
d) działalność oświatowa mająca na celu upowszechnianie wiedzy o 

polityce zagranicznej Polski, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa 
międzynarodowego; 

e) upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach NATO, polityce zagranicznej 
i bezpieczeństwa oraz obrony Unii Europejskiej oraz wiedzy i 
umiejętności na rzecz obronności państwa; 

f) upowszechnianie takich wartości jak demokratyzacja stosunków 
międzynarodowych, demokratyczna kultura obronna i strategiczna; 
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g) działanie na rzecz integracji europejskiej także w dziedzinie szeroko 
pojętej polityki bezpieczeństwa i obrony; 

 
h) monitorowanie polityki bezpieczeństwa i obronności Polski w ujęciu 

politycznym i ekonomicznym; 
i) promowanie polskiego przemysłu obronnego oraz najnowszej myśli 

technologicznej związanej z obronnością i polityką zagraniczną. 
 

§5 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie spotkań dyskusyjnych, prelekcji, odczytów i konferencji 
oraz imprez okolicznościowych, organizowanie spotkań ze znanymi i 
wybitnymi osobistościami politycznymi; 

b) działalność publicystyczną, promocyjną i edukacyjną; 
c) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się 

problematyką polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 

 
§6 

1. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników, a także zawierać umowy o dzieło, zlecenia i inne. 

2. Stosowne umowy, o których mowa w ust. 1 Stowarzyszenie może zawierać 
również z członkami, w tym także z członkami władz Stowarzyszenia.  

 
§7 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych 
zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków. 

 
§8 

1. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może być członkiem krajowych 
i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 

2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powołać inne organizacje 
w granicach prawem dopuszczalnych. 

 
Członkostwo w Stowarzyszeniu 

 
§9 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a) członków zwyczajnych; 
b) członków honorowych; 
c) członków wspierających; 

 
§10 
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1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia; 
c) zaskarżania do Walnego Zebrania członków uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków; 
d) wnioskowania, zgodnie z wymogami niniejszego statutu, o zwołanie 

nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków, posiedzenia Zarządu, 
Rady lub Komisji Rewizyjnej; 

e) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych 
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 
b) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia; 
c) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia; 
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 
§11 

1. Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z opłacania składek 
członkowskich. 

2. Pozostałe prawa i obowiązki członka honorowego są takie same jak członka 
zwykłego.  

 
§12 

Członek wspierający ma prawo do zarekomendowania Zarządowi swojego 
przedstawiciela na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.  

 
§13 

1. Członek Sekcji Akademickiej ma prawo do: 
a) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia; 
b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych 

imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 
2. Członek Sekcji Akademickiej zobowiązany jest do: 

a) uczestniczenia w pracach oraz realizacji celów Stowarzyszenia oraz 
Sekcji Akademickiej; 

b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz 
Sekcji Akademickiej; 

c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz Sekcji Akademickiej. 
 

§14 
 

1. Członkiem zwyczajnym lub honorowym Stowarzyszenia może być tylko: 
a) osoba fizyczna – pełnoletni obywatel polski mający pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych; 
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b) osoba fizyczna – posiadający pełną zdolność do czynności prawnych 
cudzoziemiec, zarówno mający miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i niemający miejsca zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która 
zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną, 
może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający nie bierze czynnego udziału w życiu i działalności 
Stowarzyszenia.  

4. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa 
wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym 
Zebraniu Członków.  

5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

§15 
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej 

rekomendacji przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia lub jednego 
członka wspierającego oraz na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

2. Członków honorowych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej 
rekomendacji Rady oraz deklaracji kandydata. Wraz z przyjęciem w poczet 
członków honorowych ustaje członkostwo zwyczajne. 

3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd. 
4. Członków Sekcji Akademickiej przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej 

rekomendacji Zarządu Sekcji Akademickiej oraz na podstawie pisemnej 
deklaracji kandydata. 

 
§16 

1. Pomimo spełnienia wymogów formalnych przez kandydata, Zarząd może 
odmówić przyjęcia go w poczet członków. 

2. Odmowa przyjęcia kandydata powinna zawierać uzasadnienie. 
3. O odmowie przyjęcia oraz jej przyczynach Zarząd informuję kandydata oraz 

rekomendujących na piśmie, w terminie dwóch tygodni od podjęcia 
uchwały. 

4. Kandydat, a także rekomendujący mają prawo odwołać się od odmownej 
decyzji Zarządu do Walnego Zebrania członków, w terminie dwóch tygodni 
od doręczenia odmownej decyzji. 

5. Odwołanie od odmownej decyzji Zarządu rozpatrywane jest na najbliższym 
posiedzeniu Walnego Zebrania członków, w formie uchwały. 

6. Walne Zebranie członków może podtrzymać uchwałę Zarządu albo ją 
zmienić na korzyść kandydata. 

7. Zmiana decyzji na korzyść kandydata zastępuje uchwałę Zarządu i jest 
równoznaczna z przyjęciem kandydata w poczet członków Stowarzyszenia. 
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8. Od uchwały Walnego Zebrania członków w sprawie rozpatrzenia 
kandydatury nie przysługuje odwołanie. 

 
§17 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
a) rezygnacji członka zgłoszonej Zarządowi na piśmie; 
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka 

wspierającego; 
c) wykluczenia uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie statutu i uchwał 

władz Stowarzyszenia bądź za działanie na jego szkodę, 
d) zaleganie ze składkami członkowskimi za dwa okresy; 
e) niewywiązywanie się przez członka wspierającego z zadeklarowanej 

pomocy finansowej lub rzeczowej. 
2. Decyzję o skreśleniu z listy członków Zarząd podejmuje z podaniem 

przyczyny skreślenia, o czym informuje członka na piśmie, w terminie 
dwóch tygodni od jej podjęcia. 

3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do 
Walnego Zebrania członków w terminie dwóch tygodni dni od powzięcia 
przez członka informacji o jego skreśleniu. Odwołanie jest rozpatrywane na 
najbliższym posiedzeniu. W okresie pomiędzy skreśleniem z listy członków 
a rozpatrzeniem odwołania, członkostwo jest zawieszone. 

4. Od uchwały Walnego Zebrania członków w sprawie skreślenia z listy 
członków nie przysługuje odwołanie. 
 

§18 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu na skutek: 

a) oświadczenia członka zgłoszonego Zarządowi na piśmie; 
b) zawieszenia w prawach członka przez Zarząd. 

2. Podstawą do zawieszenia w prawach członka przez Zarząd jest. 
występowanie następujących okoliczności:  
a) niewywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej 

pomocy finansowej lub rzeczowej; 
b) świadomego lub nieświadomego szkodzenia Stowarzyszeniu przez 

członka; 
c) nieprzestrzegania przez członka Statutu, regulaminów lub uchwał 

Stowarzyszenia lub Sekcji Akademickiej. 
3. Zawieszenie następuje na okres od 3 miesięcy do 2 lat.   
4. Z dniem upływu okresu zawieszenia członek na powrót zyskuje pełnię praw 

i obowiązków przysługujących mu przed dniem zawieszenia. 
5. O podjęciu decyzji o zawieszeniu w prawach członka Zarząd informuje 

członka na piśmie, w terminie dwóch tygodni od jej podjęcia. 
6. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie dwóch tygodni od 
powzięcia przez członka informacji o jego zawieszeniu. Odwołanie jest 
rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu. W okresie pomiędzy skreśleniem 
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z listy członków a rozpatrzeniem odwołania, członkostwo pozostaje 
zawieszone. 

7. Od uchwały Walnego Zebrania członków w sprawie zawieszenia członka nie 
przysługuje odwołanie. 

8. Prawa członkowskie mogą być również przywrócone w ten sam sposób, w 
który zostały zawieszone. 

9. W okresie zawieszenia członek Stowarzyszenia nie korzysta z praw 
wynikających z jego członkostwa. 

10. Zawieszenie członkostwa osoby zasiadającej jednocześnie w organach 
Stowarzyszenia jest jednoznaczne z zawieszeniem jej w sprawowaniu 
funkcji.  

 
Organy Stowarzyszenia 

 
§19 

Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie członków; 
b) Zarząd; 
c) Rada Wykonawcza; 
d) Komisja Rewizyjna. 

 
Walne Zebranie członków 

 
§20 

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz 

Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania 
członków. 

3. Każdemu zwyczajnemu i honorowemu członkowi Stowarzyszenia 
przysługuje jeden głos.  

 
§21 

Uchwały Walnego Zebrania członków, poza innymi sprawami wymienionymi w 
niniejszym Statucie, wymaga w szczególności: 

a) uchwalenie Statutu i jego zmian; 
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 

Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 
c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Wykonawczej i Komisji 

Rewizyjnej; 
d) udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia z wykonania 

przez nich obowiązków; 
e) zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia; 
f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Wykonawczej, Komisji 

Rewizyjnej i prezesa Zarządu; 
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał innych organów Stowarzyszenia; 
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h) ustalanie wysokości składek członkowskich; 
i) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 
j) utworzeniu związku stowarzyszeń;  

 
§22 

1. Zwyczajne Walne Zebranie członków powinno się odbyć w terminie sześciu 
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

2. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zebrania członków powinno być: 
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 

Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej; 
c) udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia z wykonania 

przez nich obowiązków. 
 

§23 
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje się w przypadkach 
określonych w niniejszym Statucie, a także, gdy organy lub osoby uprawnione 
do zwoływania Walnych Zebrań uznają to za wskazane. 
 

§24 
1. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd. 
2. Rada Wykonawcza lub Komisja Rewizyjna może zwołać zwyczajne Walne 

Zebranie członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w 
statucie. 

3. Rada Wykonawcza lub Komisja Rewizyjna może zwołać nadzwyczajne 
Walne Zebranie  członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch 
tygodni od przedstawienia mu takiego wniosku. 

4. Członkowie reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów w 
Stowarzyszeniu mogą złożyć wniosek do Rady Wykonawczej o zwołanie 
nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w 
terminie dwóch tygodni od przedstawienia mu takiego wniosku na piśmie.  

 
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej, musi zawierać uzasadnienie 

oraz porządek obrad zebrania.  
 
 
 
 

§25 
1. Członkowie reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą ogółu głosów w 

Stowarzyszeniu mogą żądać umieszczenia określonych spraw porządku 
obrad najbliższego Walnego Zebrania członków. 

2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci 
elektronicznej, nie później niż na dziesięć dni przed wyznaczonym terminem 
zebrania. 
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3. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na siedem dni 
przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania członków, ogłosić zmiany 
w porządku obrad wprowadzone na żądanie członków. Ogłoszenie następuje 
w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zebrania członków. 

4. Każdy z członków może podczas Walnego Zebrania zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 
 

§26 
1. Walne Zebranie członków zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być 

dokonane co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. 
2. Walne Zebranie członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub 

przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa 
tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. 

3. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, 
zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną lub 
faksem, jeżeli wskazał on adres lub numer. 

4. Istotne dla Walnego Zebranie dokumenty, zamiast ich wysyłania wraz z 
zawiadomieniem, mogą zostać zamieszczone, do pobrania, na stronie 
internetowej Stowarzyszenia. 

 
§27 

Walne Zebranie członków odbywa się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu. 
 

§28 
1. Walne Zebranie członków otwiera Przewodniczący Rady Wykonawczej albo 

jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zebraniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych 
osób Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez 
Zarząd. 

2. Przewodniczący Walnego Zebrania członków nie ma prawa, bez zgody 
Walnego Zebrania, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych 
w porządku obrad. 

3. Listę obecności Walnego Zebrania członków, podpisuje niezwłocznie po 
wyborze, przewodniczący Walnego Zebrania.  

 
 

§29 
1. Głosowanie na Walnym Zebraniu członków jest jawne. 
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o 

odwołanie członków organów Stowarzyszenia lub likwidatorów, o 
pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 
Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego 
członka obecnego na Walnym Zebraniu i uprawnionego do głosowania. 
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3. Walne Zebranie może przegłosować wniosek o przeprowadzeniu głosowania 
jawnego pomimo występowania przesłanek określonych w ust. 2. 

 
§30 

1. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, 
chyba że szczegółowe zapisy Statutu stanowią inaczej. 

2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, organ uprawniony do 
zwołania posiedzenia wyznacza termin drugi. 

3. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do 
głosowania. 

 
 

Zarząd 
 

§31 
1. Zarząd określa kierunki bieżącej działalności, inicjuje plany operacyjne, 

nadzoruje i koordynuje struktury regionalne, organizuje Walne Zebranie 
członków i posiedzenia Rady Wykonawczej. 

2. Do szczególnych kompetencji Zarządu należy: 
a.) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w ramach określonych 

niniejszym statutem, 
b.) współpraca z organizacjami politycznymi, gospodarczymi, 

samorządowymi i społecznymi, 
c.)  sporządzanie sprawozdań finansowych, 
d.) udzielanie upoważnień do reprezentowania w organizacjach lub 

strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez SEA,  
e.) składanie informacji ze swojej działalności na posiedzeniach Rady 

Wykonawczej. 
§32 

1. Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków.  
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie członków. 
3. Pozostałych członków Zarządu, w tym Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika, 

powołuje i odwołuje Prezes Zarządu. 
4. Przewodniczący Zarządu Sekcji Akademickiej Stowarzyszenia, wybrany na 

podstawie jej regulaminu, jest jednym z członków Zarządu. 
5. Dopuszczalne jest wielokrotne powoływanie tej samej osoby w skład 

Zarządu. 
 
 

§33 
1. Zarząd powoływany jest na dwuletnią kadencję. 
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2. W sytuacji braku w składzie Zarządu, Prezes powołuje nowego członka na 
wakujące stanowisko, natomiast w przypadku wakatu na stanowisku 
Prezesa, nowego Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie. 

3. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji 
Zarządu wygasa równocześnie z upływem kadencji pozostałych członków 
Zarządu. 

4. Każdy członek Zarządu z osobna lub cały Zarząd mogą być odwoływani 
przez Walne Zebranie członków przed upływem kadencji. 

5. Mandat członka Zarządu wygasa również w skutek jego śmierci, rezygnacji 
lub innej losowej przyczyny, uniemożliwiającej członkowi Zarządu 
pełnienie jego funkcji.  

 
§34 

1. Członkostwo w Zarządzie ulega zawieszeniu na skutek: 
a) oświadczenia członka zgłoszonego Radzie na piśmie; 
b) zawieszenia w prawach członka przez Radę. 

2. Decyzję o zawieszeniu w prawach członka Rada podejmuje w drodze 
uchwały. 

3. Prawa członkowskie w Zarządzie mogą być przywrócone w ten sam sposób, 
w który zostały zawieszone. 

4. W okresie zawieszenia członek Zarządu nie korzysta z praw wynikających z 
jego członkostwa w Zarządzie. 

5. Zawieszenie następuje na okres od 3 miesięcy do 2 lat.   
6. Z dniem upływu okresu zawieszenia członek na powrót zyskuje pełnię praw  

 i obowiązków przysługujących mu przed dniem zawieszenia. 
 

§35 
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w jego zastępstwie wskazany przez niego 

Wiceprezes. 
2. Prezes Zarządu jest upoważniony do używania także tytułu „Prezes SEA”. 
3. Zarząd może uchwalić swój regulamin oraz powoływać komitety i komisje 

merytoryczne. 
 

§36 
Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w 
imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub 
upoważniony przez niego pisemnie członek Zarządu. 
 

Rada Wykonawcza 
 

§37 
Do kompetencji Rady Wykonawczej, poza innymi sprawami określonymi w 
Statucie, należy: 

a) stały nadzór nad działalnością Zarządu od strony merytorycznej, w 
szczególności ocena sprawozdań z działalności i składanie na Walnym 
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Zebraniu członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 
absolutorium Zarządowi; 

b) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia; 
c) powoływanie i odwoływanie na wniosek Zarządu zespołów 

programowo-roboczych; 
d) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania członków; 
e) wnioskowanie o zebrania posiedzenia Zarządu; 
f) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej; 
g) wyrażanie zgody na zakładanie oddziałów terenowych. 

 
 

§38 
1. Rada składa się z dziewięciu do piętnastu członków powoływanych przez 

Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia. 
2. Spośród członków Rady, Walne Zebranie powołuje Przewodniczącego oraz 

od jednego do trzech Wiceprzewodniczących. 
3. Dopuszczalne jest wielokrotne powoływanie tej samej osoby w skład Rady. 
4. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.   
 
 

§39 
1. Rada powoływana jest na dwuletnią kadencję. 
2. Mandat członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji Rady 

wygasa równocześnie z upływem kadencji pozostałych członków Rady. 
3. Każdy członek Rady z osobna lub cała Rada mogą być odwoływani przez 

Walne Zebranie członków przed upływem kadencji. 
4. Mandat członka Rady wygasa również w skutek jego śmierci, rezygnacji lub 

innej losowej przyczyny, uniemożliwiającej członkowi pełnienie jego 
funkcji. 

5. W przypadku zmniejszenia składu Rady w trakcie kadencji uzupełnienie jej 
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie Rady w formie uchwały. W trybie tym można dokonać 
uzupełnienia składu nie więcej niż jednej trzeciej składu Rady. 

 
§40 

1. Członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na skutek: 
a) oświadczenia członka Rady zgłoszonego członkom Stowarzyszenia, za 

pośrednictwem Zarządu, na piśmie; 
b) zawieszenia w prawach członka przez Walne Zebranie członków. 

2. Decyzję o zawieszeniu w prawach członka Walne Zebranie podejmuje w 
drodze uchwały. 

3. Prawa członkowskie w Radzie mogą być przywrócone w ten sam sposób, w 
który zostały zawieszone. 

4. W okresie zawieszenia członek Rady nie korzysta z praw wynikających z 
jego członkostwa Radzie. 
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5. Zawieszenie następuje na okres od 3 miesięcy do 2 lat.   
6. Z dniem upływu okresu zawieszenia członek na powrót zyskuje pełnię 

praw   i obowiązków przysługujących mu przed dniem zawieszenia. 
 

§41 
1. Rada zbiera się przynajmniej raz na pół roku.  
2. Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący, zwołuje 

posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami. 
3. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. 
4. Rada może przegłosować wniosek o przeprowadzeniu głosowania tajnego.  
5. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali 

zawiadomieni o posiedzeniu. 
6. Rada może uchwalić swój regulamin. 
 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§42 
1. Stowarzyszenie posiada organ kontroli wewnętrznej w postaci Komisji 

Rewizyjnej. 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, poza innymi sprawami określonymi w 

statucie, należy: 
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia; 
b) ocena sprawozdań finansowych Zarządu i składanie na Walnym Zebraniu 

członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 
Zarządowi; 

c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z 
przeprowadzonej kontroli; 

d) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania członków; 
e) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu; 
f) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Rady; 
g) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków. 

 
 
 

§43 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków powoływanych 

przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia. 
2. Spośród członków Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie powołuje 

Przewodniczącego oraz od jednego Wiceprzewodniczącego. 
3. Dopuszczalne jest wielokrotne powoływanie tej samej osoby w skład 

Komisji Rewizyjnej. 
 

§44 
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest na dwuletnią kadencję. 
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2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem danej 
kadencji wygasa równocześnie z upływem kadencji pozostałych członków 
Komisji. 

3. Każdy członek Komisji Rewizyjnej z osobna lub cała Komisja mogą być 
odwoływani przez Walne Zebranie członków przed upływem kadencji. 

4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa również w skutek jego śmierci, 
rezygnacji lub innej losowej przyczyny, uniemożliwiającej członkowi 
pełnienie jego funkcji. 

5. W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji 
uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 
pozostali członkowie Komisji w formie uchwały. W trybie tym można 
dokonać uzupełnienia składu nie więcej niż jednej drugiej składu Komisji. 

 
§45 

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ulega zawieszeniu na skutek: 
 

a) oświadczenia członka Komisji zgłoszonego członkom Stowarzyszenia, 
za pośrednictwem Zarządu, na piśmie; 

b) zawieszenia w prawach członka przez Walne Zebranie członków. 
2. Decyzję o zawieszeniu w prawach członka Komisji, Walne Zebranie 

podejmuje w drodze uchwały. 
3. Prawa członkowskie w Komisji mogą być przywrócone w ten sam sposób, w 

który zostały zawieszone. 
4. W okresie zawieszenia członek Komisji Rewizyjnej nie korzysta z praw 

wynikających z jego członkostwa Komisji. 
5. Zawieszenie następuje na okres od 3 miesięcy do 2 lat. 
6. Z dniem upływu okresu zawieszenia członek na powrót zyskuje pełnię praw  

 i obowiązków przysługujących mu przed dniem zawieszenia. 
 

§46 
1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu. 
2. Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba pozostająca z członkiem 

w Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 
tytułu zatrudnienia. 

3. Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 
 

§47 
1. Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący, zwołuje 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz kieruje jej pracami. 
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy 

członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. 
3. Komisja Rewizyjna może uchwalić swój regulamin. 
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Sekcja Akademicka 
 

§48 
1. W ramach Stowarzyszenia działa Sekcja Akademicka, kierowana przez 

Przewodniczącego, która jest forum aktywności młodzieży szkolnej i 
studenckiej. 

2. Przewodniczący Sekcji Akademickiej, wybrany zgodnie z jej Regulaminem, 
jest z mocy prawa członkiem Zarządu Stowarzyszenia.  

3. Przewodniczący Sekcji Akademickiej, jako członek Zarządu 
Stowarzyszenia, podlega takim samym prawom, jak pozostali członkowie 
Zarządu, w szczególności może być odwołany lub zawieszony przez Walne 
Zebranie członków.  

4. Sekcja działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Zarząd. 
 
 

Oddziały terenowe 
 

§49 
1. Rada Wykonawcza na wniosek Zarządu może wyrazić zgodę na założenie 

oddziału terenowego, jeśli: 
a) co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia złoży pisemny wniosek 

o założenie oddziału; 
b) członkowie-założyciele oddziału zadeklarują pracę społeczną w 

działalności oddziału i określą jego siedzibę. 
2. Zarząd, po uzyskaniu akceptacji Rady Wykonawczej może w każdej chwili 

cofnąć zgodę na założenie oddziału terenowego i go rozwiązać. 
3. Podstawę działalności oddziału terenowego stanowią: 

a) Statut Stowarzyszenia; 
b) regulamin działalności oddziału terenowego zatwierdzony przez Radę. 

4. Władzami oddziału terenowego są: 
a) Walne Zebranie członków oddziału; 
b) Zarząd Oddziału. 

 
§50 

1. Najwyższą władzą oddziału jest  Walne Zebranie członków oddziału. 
2. Do Walnego Zebrania członków oddziału należy: 

a) ustalanie ogólnych kierunków działalności oddziału, 
b) rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności władz oddziału,  
c) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium zarządowi 

oddziału na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,  
d) wybór członków i zastępców członków władz oddziału,   
e) uchwalenie wniosków na Walne Zebranie członków. 

3. O terminie i miejscu obrad pierwszego Walnego Zebrania Zarząd Oddziału 
zawiadamia jego uczestników co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
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4. Kolejne obrady Walnego Zebrania zwołuje Przewodniczący, zawiadamiając 
jego uczestników co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. 
Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Zebrania, wyłącznie z 
głosem doradczym. 

5. Zebranie członków oddziału jest prawomocne w drugim terminie bez 
względu na ilość członków biorących udział w zebraniu. 

 
 

§51 
1. Zarząd oddziału składa się z trzech członków. 
2. Na czele zarządu oddziału stoi Przewodniczący oddziału wybierany na 

zebraniu członków oddziału.  
3. Zarząd wybierany jest na 2 letnią kadencję. Członkowie zarządu mogą 

ponownie być wybierani do składu organu. 
4. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności zarządu oddziału 

poniżej wymaganego minimum kompetencje zarządu oddziału sprawuje 
Zarząd stowarzyszenia bezpośrednio, albo przez wskazanego przedstawiciela. 

5. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie 
kadencji Przewodniczącego wybranego przez zebranie członków oddziału, 
zarząd oddziału uzupełnia swój skład przez kooptację, maksymalnie do 
połowy składu pochodzącego z wyboru, a następnie wybiera ze swojego 
grona w głosowaniu tajnym nowego Przewodniczącego. 

6. Do zarządu oddziału należy: 
a) reprezentowanie oddziału na zewnątrz, 
b) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i 

regulaminem, 
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu 

oddziału, 
d) opracowywanie projektów planu działalności, budżetu oraz przedstawianie 

ich Zarządowi Głównemu, 
e) uchwalanie budżetu oddziału w ramach przydzielonych środków oraz 

zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, 
f) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów oddziału, 
g) przygotowywanie sprawozdań na Walne Zebranie. 

7. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej 
jednak niż raz na 6 miesięcy i zwoływane są przez Przewodniczącego 
oddziału lub jego zastępcę. 

 
§52  

1.  Zarząd oddziału terenowego ma prawo rekomendować Zarządowi 
Stowarzyszenia przyjęcie członków Stowarzyszenia. 

2. Składki członkowskie pobierane przez oddziały terenowe stanowią własność 
Stowarzyszenia i powinny być niezwłocznie przekazywane do Zarządu 
Stowarzyszenia. 
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3. Do funkcjonowania Oddziału stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego 
Statutu. 

 
 
 

Majątek Stowarzyszenia 
 

§53 
Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku 
stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 
 

§54 
1. Wysokość składek członkowskich ustala zwyczajne Walne Zebranie 

członków na wniosek Zarządu. 
2. Uchwały o ustaleniu wysokości składek członkowskich zapadają 

bezwzględną większością głosów. 
3. W przypadku braku wniosku Zarządu o ustalenie wysokości składek 

członkowskich, obowiązują składki w dotychczasowej wysokości. 
 
 
 

§55 
Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
Stowarzyszenia w stosunku do jej 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; 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz 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 Stowarzyszenia 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. 
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Postanowienia końcowe 
 

§56 
1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz 

Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy czym dla 
ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos 
przewodniczącego danego organu. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania na Walne Zebranie Członków. 

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne 
Zebranie Członków określi sposób przeprowadzenia likwidacji i określi 
cel, na który powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie 
uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 
r. Nr 20 poz. 104 ze zmianami). 

5. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez Sąd 
Rejestrowy.  
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