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Statut 

Stowarzyszenia Doradców Europejskich 

PLinEU 

 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu: 

a) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

c) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych utratą pracy; 

d) zwiększanie aktywności i udziału kobiet w życiu, społecznym, zawodowym, 

publicznym, 

e) działanie na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn na płaszczyźnie prywatnej, 

społecznej, zawodowej, 

f) promowanie partnerskich relacji pomiędzy przedstawicielami obu płci, w tym 

partnerskiego modelu rodziny,  

g) wspieranie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy, 

h) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, 

i) wspieranie rozwoju wspólnot, grup i społeczności lokalnych oraz nawiązywania 

kontaktów i współpracy między społecznościami, 

j) promowanie i wdrażanie idei społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie 

zasad demokracji. 

k) wspomaganie rozwoju zrównoważonego 

§ 2 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 

 

 

§ 3 
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Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 4 

 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla właściwego 

działania i realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania. 

 

§ 6 

 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

 

§ 7 

 

1. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 

a) promocję oraz organizację kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych, 

b) prowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym, 

c) animowanie inicjatyw obywatelskich i integrujących społeczności, 

d) poszukiwanie i wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań wspierających realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia, 

e) prowadzenie akcji promocyjnych i świadomościowych w zakresie realizacji celów 

Stowarzyszenia, 

f) rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami sektora pozarządowego, 

publicznego i komercyjnego, 

g) doskonalenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia, 

h) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez działalność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami w zakresie: 
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a) Organizacji pozaszkolnych form edukacji  (PKD: 85.59.B) ; 

b) Działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z) ; 

c) Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  

(PKD 70.22.Z)      

d) Stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji ( PKD 70.21.Z)      

e) Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(PKD 72.20.Z)  

f) Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. 

4. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie służy do realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, 

 

 § 8 

 

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powołać inne organizacje w granicach 

przewidzianych prawem. 

 

§ 9 

 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej 

Polskiej, który jest  osobą o nieposzlakowanej opinii oraz przedstawi rekomendację co najmniej 

dwóch członków Stowarzyszenia  i złoży deklarację członkowską. 

2. Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne biorące udział w 

wybranych działaniach Stowarzyszenia. 

3. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba o szczególnych zasługach dla 

Stowarzyszenia.  

 

§ 10 

 

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia 

zwykłą większością głosów, w drodze uchwały. 

 

§ 11 
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1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:  

a) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, 

b) popierania i realizowania celów Stowarzyszenia, 

c) przestrzegania przepisów prawa i postanowień statutu Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani ponadto do regularnego opłacania składek. 

 

§ 12 

 

1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w 

szczególności:  

a) wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia,  

b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia,  

c) korzystać z lokali Stowarzyszenia,  

d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,  

e) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i biblioteki Stowarzyszenia. 

2. Członek Wspierający korzysta z praw wymienionych w ust. 1, pkt b - e. 

3. Członek Honorowy korzysta z praw wymienionych w ust. 1, pkt b - e. 

4. Formę i rodzaj wspierania Członkowie Wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:  

1. rezygnację złożoną pisemnie na ręce Zarządu, 

2. wykluczenie przez Zarząd za: 

a) działalność sprzeczną ze Statutem, 

b) utratę praw publicznych orzeczoną prawomocnym wyrokiem sądu, 

c) działanie na szkodę Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

1. Od wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia mu uchwały 

Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka. Odwołanie składa się do Walnego Zgromadzenia 

Członków za pośrednictwem Zarządu. 

2. W przypadku złożenia odwołania od wykluczenia Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać 

Walne Zgromadzenie członków.  

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 
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Władze Stowarzyszenia 

 

§ 15 

 

Władzami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 16 

 

Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. 

 

§ 17 

 

Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia Statutu 

stanowią inaczej. Głosowanie następuje jawnie, z wyjątkiem spraw personalnych, których głosowanie 

jest tajne.  

 

§ 18 

 

1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz  w 

roku z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji 

Rewizyjnej lub 1/10 członków Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia o jego terminie, miejscu i 

planowanym porządku obrad wszystkich członków  pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co 

najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie można obradować bez względu na liczbę 

uczestników. 

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia oraz - z 

głosem doradczym - Członkowie Honorowi, Członkowie Wspierający i zaproszeni goście. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
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a) nadawanie honorowego członkostwa, 

b) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia  

c) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków oraz sprawozdań Zarządu  i  Komisji Rewizyjnej, 

e) udzielenie absolutorium Zarządowi, 

f) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji, 

h) uchwalanie zmian Statutu, 

i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

 

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków, w 

głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 1/10 obecnych członków, przewodniczący Zebrania 

zarządza głosowanie tajne. 

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego 

Walnego Zebrania Członków. 

9. Zmiana Statutu, odwołanie Zarządu lub członka Zarządu, odwołanie Komisji Rewizyjnej lub 

członka Komisji,  wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków Stowarzyszenia. 

§ 19 

 

1. Zarząd liczy od trzech do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa powołanych uchwałą 

Walnego Zebrania Członków Związku w drodze głosowania tajnego.  

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb w obecności Prezesa lub Wiceprezesa,   nie 

rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje i organizuje Prezes lub Wiceprezes.4. W 

razie wakatu Zarząd może dokooptować nowego członka Zarządu. 

 

§ 20 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zatrudnianie pracowników niezbędnych do 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
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4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

5. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

6. zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, spadków, zapisów i 

środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych 

7. podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Stowarzyszenia. 

 

§ 21 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy 

sprawujących w chwili podejmowania uchwały mandat członków Zarządu. W przypadku 

równomiernego rozłożenia głosów – decydujący jest głos Prezesa. 

 

§ 22 

 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym 

majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia 

uprawnionych jest działających łącznie dwóch członków Zarządu, przy czym jedną z nich powinien 

być Prezes lub Wiceprezes,  z zastrzeżeniem § 22 pkt 2. 

2. Oświadczenia woli, zawieranie umów w sprawach majątkowych nie przekraczających kwoty 

10 000 PLN mogą być podejmowane jednoosobowo przez Prezesa lub Wiceprezesa. 

 

§ 23 

 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, nie 

będących członkami Zarządu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 członka. 

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,  

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków  

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków. 

5. W razie wakatu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może dokonać uzupełnienia składu 

Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 24 
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Majątek Stowarzyszenia 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z dotacji,  składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dochodów  z działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 

 

§ 25 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych 

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Do ważności uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest bezwzględna większość 

głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 26 

 

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 


