STATUT STOWARZYSZENIA
pod nazwą
POLSKIE STOWARZYSZENIE PRAWA EUROPEJSKIEGO
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1.
2.
1.
2.
3.

§1
Tworzy się stowarzyszenie o nazwie „Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego” – zwane dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może także używać skrótu i nazwy w językach obcych.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swych celów,
Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem prawa
państwa, na terytorium którego jest prowadzona działalność.
Stowarzyszenie zamierza aktywnie uczestniczyć w działalności Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego
(FIDE) – międzynarodowego stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli (Belgia).

§3
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zawierających nazwę Stowarzyszenia.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w zakresie niezbędnym, również na pracy
członków i innych osób, wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umów prawa cywilnego.
ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.
§5
Celami Stowarzyszenia są:
1) rozpowszechnianie wiedzy o prawie europejskim i integracji europejskiej,
2) integracja środowisk prawniczych wokół idei integracji europejskiej.
§7
Cele Stowarzyszenia mogą być w szczególności realizowane poprzez:
1) organizowanie wykładów i konferencji na temat prawa europejskiego i integracji europejskiej,
2) organizowanie szkoleń z zakresu prawa europejskiego,
3) nawiązywanie współpracy z organizacjami reprezentującymi zawody prawnicze oraz organizacjami pozarządowymi,
4) wyrażanie opinii na temat obowiązujących przepisów prawa i projektów aktów normatywnych wiążących się z
prawem europejskim,
5) nawiązywanie kontaktów z prawnikami i organizacjami prawniczymi z innych państw w celu wymiany doświadczeń
w zakresie nauki i praktyki prawa europejskiego,
6) wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych, czasopism i książek wiążących się z celami statutowymi
Stowarzyszenia,
7) gromadzenie oraz rozpowszechnianie dokumentacji na temat prawa europejskiego i integracji europejskiej.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2. Liczba członków jest nieograniczona.
1.

2.

§9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
2) posiada wyższe wykształcenie,
3) posiada osiągnięcia w zakresie nauki lub praktyki prawa europejskiego,
4) pragnie realizować cele Stowarzyszenia,
5) złoży deklarację członkowską.
Do szczególnych uprawnień zastrzeżonych wyłącznie dla członków zwyczajnych należą:

1)
2)
3.

1.

2.

1.
2.
3.

§ 11
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub
dla realizacji jego celów.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem obowiązku opłacania
składki członkowskiej i z wyłączeniem szczególnych uprawnień zastrzeżonych wyłącznie dla członków
zwyczajnych.

2.

2.
3.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) regularne opłacanie składek członkowskich,
2) przyczynianie się do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, która wspiera materialnie działalność
Stowarzyszenia. Osoba prawna jest reprezentowana przez osobę fizyczną wskazaną przez właściwy organ osoby
prawnej.
Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem szczególnych uprawnień
zastrzeżonych dla członków zwyczajnych.

1.

1.

bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
zgłaszanie wniosków o wykluczenie członka.

§ 12
Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są przez Zarząd, który rozpatruje wnioski o przyjęcie
podczas swoich zebrań. Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia jest podejmowana w drodze uchwały.
W wyjątkowych wypadkach Zarząd może przyjąć do Stowarzyszenia osobę, która nie posiada wyższego
wykształcenia.

§ 13
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1) śmierci członka,
2) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym,
3) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
4) skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich
za okres przekraczający jeden rok bądź utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych na
mocy prawomocnego orzeczenia sądowego,
5) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia, z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek
przynajmniej 5 członków zwyczajnych, z powodu:
a. nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b. działania na szkodę Stowarzyszenia lub godzenia w dobre imię Stowarzyszenia.
Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu doręcza się członkowi na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Od uchwały o skreśleniu czy wykluczeniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego
Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, o której mowa w ust. 2.
ROZDZIAŁ IV
Władze i organizacja Stowarzyszenia

§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Członkowie tych organów są wybierani i odwoływani przez
Walne Zgromadzenie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 15
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w wyniku podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub
Komisję Rewizyjną.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub
Statut:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2

wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym wybór na poszczególne funkcje w tych organach,
odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
zatwierdzenie bilansu i sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składki członkowskiej,
uchwalanie regulaminu Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze oraz podejmowanie uchwał w tej sprawie,
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia lub o skreśleniu z listy członków
Stowarzyszenia,
12) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 30 dni
przed terminem zwołania Zgromadzenia, w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia).
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na
Zgromadzeniu, chyba że Statut stanowi inaczej.
3)
4)
5)
6)
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8.
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2.

§ 16
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
Do Zarządu należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub Statut:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz składanie sprawozdań z własnej działalności,
3) ustalanie zasad wpłacania składek członkowskich,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
6) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd składa się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa i Sekretarza.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są zwoływane przez Prezesa lub Sekretarza
Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu mogą głosować w formie
elektronicznej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
Prawo dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia przysługuje dwóm członkom Zarządu działającym
łącznie. W pozostałym zakresie Stowarzyszenie jest reprezentowane przez każdego z członków Zarządu.
§ 17
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z członków w liczbie od 3 do 5 osób, w tym z Przewodniczącego..
Do Komisji Rewizyjnej należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub Statut:
1) kontrolowanie, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątku i sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd oraz
wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia.
2) występowanie do Walnego Zgromadzenia z odpowiednimi wnioskami pokontrolnymi,
3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,
4) opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby i są zwoływane przez Przewodniczącego.
Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
§ 18
Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się moment wyboru nowych władz,
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) zrzeczenia się uczestnictwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej,
4) odwołania przez Walne Zgromadzenie.
Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało, wchodzą na czas do końca
kadencji osoby, które w ostatnich przeprowadzonych wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę
głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50 % składu tych organów i jest dokonywana w drodze uchwały
przez organ, którego kooptacja dotyczy. Jeżeli nie ma możliwości kooptacji, skład organu uzupełnia się na zasadach
ogólnych.

§ 19
Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i
zakres czynności.
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ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia.
1.
2.

§ 20
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, poleceń,
dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z działalności statutowej oraz dochodów z ofiarności publicznej.
W zakresie wynikającym z działalności statutowej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 21
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosó w bez względu na liczbę
członków obecnych na Zgromadzeniu.
§ 22
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku pozostałego po likwidacji
podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów bez względu na liczbę członków obecnych na
Zgromadzeniu.
2. Uchwała, o której mowa w ustępie 1 uzyskuje moc prawną tylko wówczas, jeżeli kolejne Walne Zgromadzenie –
zwołane co najmniej po upływie 2 miesięcy, a nie później niż przed upływem 6 miesięcy od poprzedniego Walnego
Zgromadzenia – podejmie ponownie uchwałę tej samej treści.
3. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powoła Komisję Likwidacyjną,
która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi.
4. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie może wskazać organizacje lub instytucje społeczne, na
których rzecz zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe.
1.
2.

§ 23
Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.
W okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji Stowarzyszenia Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Komitetu
Założycielskiego mogą wystosować zaproszenie do osób o szczególnie uznanym autorytecie prawniczym z
propozycją przystąpienia do Stowarzyszenia. Jeżeli osoby te przyjmą zaproszenie, stają się członkami zwyczajnymi
i są traktowani jako założyciele Stowarzyszenia.

§ 24
Kadencja pierwszego Zarządu i pierwszej Komisji Rewizyjnej trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Przed upływem tego
okresu zostanie zwołane Walne Zgromadzenie.
§ 25
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.
Sporządzono w Katowicach dnia 5 kwietnia 2004 roku.
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