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TEKST  JEDNOLITY 

                                      

S T A T U T 

 

POLSKIEGO   STOWARZYSZENIA   EKSPERTÓW  I   

ASESORÓW 

FUNDUSZY  UNII   EUROPEJSKIEJ 

 

P R E A M B U Ł A 

 

Stowarzyszenie skupia ekspertów i asesorów oceniających wnioski  

o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze źródeł pomocowych 

krajowych i wspólnotowych, powołanych przez instytucje systemu wsparcia, 

ponadto ekspertów do spraw funduszy Unii Europejskiej, pomocy publicznej  

i finansowania przedsięwzięć ze źródeł krajowych i wspólnotowych, którzy 

wspierają instytucje systemu absorpcji w budowaniu rozwiązań o charakterze 

systemowym. 

                                   

                                                 ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA   OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Polskie Stowarzyszenie Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii 

Europejskiej zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem” jest 

organizacją dobrowolną i niezależną w swej działalności statutowej od 

organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz 

organizacji politycznych i społecznych. 
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2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy Ustawy Prawo  

o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku  (Dz. U. nr.79 z 2001 roku 

poz. 855 – tekst jednolity) oraz niniejszego Statutu. 

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

4. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały regionalne na zasadach 

określonych w par. 20 Prawa o stowarzyszeniach. 

 

§ 2. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

§ 3.  

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie 

może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń a także 

zagranicznych i krajowych organizacji z ograniczeniami wynikającymi 

z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie ustala znak graficzny i odznakę Stowarzyszenia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ  II 

CELE  I  FORMY   DZIAŁANIA 

§ 5. 

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest zapewnienie zrzeszonym w nim 

osobom pomocy w realizacji ich działalności, reprezentowanie ich interesów 

wobec władz publicznych, kształtowanie jednolitego stanowiska we 

wszystkich sprawach związanych z wykonywaną przez nich działalnością 
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oraz udzielanie członkom Organizacji wszechstronnej pomocy i ochrony 

prawnej. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.: 

a) wzmacnianie i rozbudowywanie kompetencji członków i instytucji 

systemu wsparcia, 

b) ochronę dobrze rozumianego interesu państwa w obszarze udzielania 

wsparcia ze środków publicznych krajowych i wspólnotowych, 

c) dbanie o rzetelność, transparentność i etykę wykonywanych przez 

członków Stowarzyszenia zadań wobec podmiotów publicznych, 

d) aktywne uczestnictwo w poprawie efektywności systemu absorpcji 

środków publicznych krajowych i wspólnotowych, 

e) promowanie i udoskonalanie mechanizmów wsparcia tworzonych na 

poziomie krajowym i wspólnotowym, 

f) monitoring i ewaluację programów finansowanych ze źródeł 

krajowych i wspólnotowych, 

g) aktywne uczestnictwo w kreowaniu założeń Polityki Spójności Unii 

Europejskiej i zasad jej implementacji na poziomie krajowym, 

h) promocja i wsparcie implementacji polityk horyzontalnych Unii 

Europejskiej, strategii i programów wspólnotowych, 

i) współpracę z samorządem terytorialnym, gospodarczym 

i zawodowym, organizacjami środowisk społeczno-gospodarczych, 

administracją rządową i samorządową, szczególnie w zakresie 

realizacji projektów i programów finansowanych ze źródeł krajowych  

i Unii Europejskiej, 

j) wspieranie inicjatyw przyczyniających się do rozwoju demokracji 

lokalnej i aktywności obywatelskiej, 

k) reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych 

i samorządowych oraz organów Unii Europejskiej, 



©Polskie Stowarzyszenie Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej 

Strona 4 z 22 

 

l) wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu i celach 

zbieżnych z celami Stowarzyszenia, 

m) współdziałanie z władzami krajowymi i wspólnotowymi, instytucjami 

oraz organizacjami realizującymi cele zbieżne z celami 

Stowarzyszenia, 

n) prowadzenie badań rynku wewnętrznego i zagranicznego dla potrzeb 

systemu absorpcji, w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów 

finansowanych ze źródeł krajowych i unijnych, 

o) prowadzenie badań, przygotowywanie studiów i ekspertyz oraz 

popularyzację ich wyników w zakresie problemów społeczno-

gospodarczo-przestrzennych i rozwoju regionalnego kraju, 

p) prowadzenie analiz prawno-społecznych dla potrzeb systemu 

absorpcji, 

q) organizowanie odczytów, szkoleń i programów edukacyjnych 

popularyzujących rolę projektów Unii  Europejskiej w rozwoju kraju, 

samorządu i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, 

r) prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń, 

s) wydawanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych. 

 

§ 6. 

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich 

członków, może zatrudniać pracowników dla prowadzenia swoich spraw. 

 

ROZDZIAŁ  III 

CZŁONKOWIE, ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI 

 

§ 7. 

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności 
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prawnych, który jest ekspertem lub asesorem oceniającym wnioski  

o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych  

i wspólnotowych, ponadto ekspertem do spraw funduszy Unii Europejskiej, 

pomocy publicznej i finansowania przedsięwzięć ze źródeł krajowych  

i wspólnotowych, który wspiera instytucje systemu absorpcji w budowaniu 

rozwiązań o charakterze systemowym oraz, który zadeklaruje przystąpienie 

do Stowarzyszenia i przedłoży rekomendację dwóch członków 

Stowarzyszenia. 

 

§ 8. 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ma status: 

1. członka zwyczajnego; 

2. członka wspierającego; 

3. członka honorowego. 

 

§ 9. 

1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie 

kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej 

zwykłą większością głosów.   

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, 

zainteresowany może w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały 

Zarządu w tej sprawie złożyć odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

Członków, którego uchwała jest ostateczna.  

 

§ 10. 

1.  Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia 

poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który 

podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę. 
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2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego 

Stowarzyszenie. 

3.  Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający 

ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. 

4. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. 

 

§ 11. 

1. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 1/3 członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia Walne 

Zgromadzenie Członków może nadać godność członka honorowego. 

2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia nie mają biernego i czynnego 

prawa wyborczego i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek 

członkowskich. 

 

§ 12. 

1. Członkowie Stowarzyszenia: 

a) przestrzegają postanowień Statutu Stowarzyszenia, podporządkowują 

się uchwałom władz Stowarzyszenia i wprowadzają je w życie, 

b) popierają i czynnie realizują cele Stowarzyszenia, 

c) swoją postawą i działaniami przyczyniają się do wzrostu roli  

i znaczenia Stowarzyszenia i dbają o jego dobre imię, 

d) opłacają regularnie składki członkowskie.  

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu 

Stowarzyszenia, a w szczególności: 

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, 

b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów  

i funkcjonowania Stowarzyszenia, 

c) korzystać z lokali Stowarzyszenia zgodnie z ich przeznaczeniem, 

d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznakę Stowarzyszenia, 
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e) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, 

które Stowarzyszenie może stawiać do dyspozycji członków, 

f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom 

Stowarzyszenie. 

3. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawo głosu doradczego 

we wszystkich sprawach objętych celami statutowymi Stowarzyszenia, 

maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia  

a także na zaproszenie Zarządu w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia 

z głosem doradczym. 

 

§ 13. 

W razie naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień Statutu, Zarząd 

występuje do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy. 

 

§ 14. 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 

1. rezygnację pisemną z członkostwa złożoną do Zarządu Stowarzyszenia, 

2. wykluczenie przez Zarząd: 

a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, 

b) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez jeden rok, 

c) na pisemny wniosek umotywowany i podpisany przez co najmniej 20 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia za działalność sprzeczną z 

par.12 ust. 2 lit. c Statutu 

d) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,  

e) skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo 

f) związane z wykonywaną działalnością oraz inne umyślne, 

3. wskutek śmierci członka, 

4. utraty przez członka wspierającego osobowości prawnej, 
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5. otwarcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego 

przez członka wspierającego. 

 

§ 15. 

Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub przez 

pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia za działalność sprzeczną z par. 12 ust. 2  lit. c Statutu w 

trybie par. 20 ust. 2 w związku z par. 20 ust. 1 lit. p Statutu. 

 

§ 16. 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje 

prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od 

daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest 

ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV 

USTRÓJ  I  WŁADZE   STOWARZYSZENIA 

 

§ 17. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków; 

b) Zarząd Główny; 

c) Komisja Rewizyjna; 

d) Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. 
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§ 18. 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

 

§ 19. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest Zwyczajne  

i Nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co 

najmniejjeden raz na rok lub częściej z własnej inicjatywy powiadamiając 

o jego terminie, miejscu i propozycjach  porządku obrad wszystkich 

członków w każdy skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed 

terminem obrad. 

4. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć  

co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie, a w drugim – może ono skutecznie obradować bez względu na 

liczbę uczestników. 

5. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą 

członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym 

członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  może zostać zwołane 

przez Zarząd na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny 

wniosek 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie później niż  

6 tygodni od daty złożenia wniosku. 

7. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

8. Stowarzyszenia musi być uzasadniony na piśmie z podaniem przyczyny 

zwołania i może obradować tylko nad sprawami dla których zostało 

zwołane. 
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§ 20. 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia i strategicznych celów 

na przyszłość, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, 

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 

d) wybór i odwołanie Prezesa i członków Zarządu Głównego, Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

e) udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia  

po uwzględnieniu opinii Komisji Rewizyjnej, 

f) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia  

do innych organizacji o podobnym profilu, 

h) uchwalanie regulaminu działalności Zarządu Głównego, Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

i) uchwalanie preliminarza budżetowego sporządzonego przez Zarząd, 

j) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia  

i przeznaczenia jego majątku, 

k) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu Głównego oraz 

odwołań od uchwał Zarządu Głównego, 

l) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji 

zagranicznych o podobnym sposobie działania i celach, 

m) ustalanie wysokości  składek członkowskich i wpisowego, 

n) podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej przez 

Stowarzyszenie i ustalenie kodu zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności, 

o) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego 

Stowarzyszenia, 
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podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady zgodnie z 

niniejszym Statutem, a nie zastrzeżonej do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów  

członków uprawnionych do głosowania. 

3. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos 

Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków, który jest 

wybierany na każdym posiedzeniu większością głosów co najmniej połowy 

(1/2) członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu. 

4. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. 

5. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu 

Głównego, Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego oraz 

rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości głosów  tj. 

2/3 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia. 

6. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos oddany na 

Walnym Zgromadzeniu Członków. Głosować można przez pełnomocnika, z 

tym, że każdy członek Stowarzyszenia może mieć tylko jedno umocowanie 

w formie pisemnej. 

 

ZARZĄD  GŁÓWNY  STOWARZYSZENIA 

                     

§ 21. 

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się od 3 do 21 osób wybranych 

przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję, w tym: 

a) Prezydium Zarządu Głównego; 

b) Prezesów oddziałów  regionalnych. 

2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje i im przewodniczy Prezes 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia a w przypadku jego nieobecności 

wyznaczony Wiceprezes. 
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3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby jednak nie 

rzadziej niż jeden raz w kwartale. 

4. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowane są w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§ 22. 

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na 

zewnątrz, 

b) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

c) opracowywanie okresowych preliminarzy budżetowych, planów 

działalności, sprawozdań i wniosków, 

d) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

e) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków, 

f) realizowanie celów statutowych i uchwał Walnego Zgromadzenia 

Członków, 

g) zdawanie sprawozdań ze swojej działalności co najmniej raz w 

roku, 

h) przedstawianie budżetu Stowarzyszenia oraz innych preliminarzy 

finansowych Walnemu Zgromadzeniu Członków najpóźniej do 

końca czerwca roku obrachunkowego, 

i) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, 

j) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie godności 

członka honorowego, 

k)  tworzenie uchwałą funduszy celowych i uchwalanie ich 

regulaminów,  
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l) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością Prezydium 

Zarządu i zarządami oddziałów regionalnych, 

m) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, 

n) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu 

majątku Stowarzyszenia, 

2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 

 

PREZYDIUM   ZARZĄDU 

   

§ 23. 

1. Prezydium Zarządu Głównego składa się z od 3 do 5 osób wybranych 

przez Walne Zgromadzenie Członków w tym Prezesa Zarządu Głównego. 

2. Prezydium wybiera ze swego grona od 2 do 3 Wiceprezesów. 

3. Prezydium wybierane jest w przypadku przekroczenia przez Zarząd 

Główny Stowarzyszenia liczby ponad 7 osób. Do tego czasu Zarząd 

Główny Stowarzyszenia jest równocześnie Prezydium Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia. 

 

§ 24. 

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy: 

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

składanie oświadczeń woli, 

2. prowadzenie bieżącej działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia, 

3. powołanie i organizacja Biura do obsługi bieżącej działalności 

Stowarzyszenia, 

4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie ich wynagrodzenia i 

stanowiska, 
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5. zatwierdzanie planów i projektów działalności Biura, 

6. ustanawianie pełnomocników do reprezentacji Stowarzyszenia w ściśle 

określonych sprawach oraz udzielanie im pełnomocnictw szczególnych, 

7. realizacja okresowych planów działania oraz budżetu w oparciu o 

uchwały Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.              

 

ODDZIAŁY   REGIONALNE 

 

§ 25. 

W celu aktywizowania działalności Stowarzyszenia w terenie Zarząd Główny 

powołuje Oddziały Regionalne. Oddziały Regionalne działają w oparciu o Statut 

Stowarzyszenia i są reprezentantem członków z uzgodnionego z Zarządem 

Głównym Stowarzyszenia obszaru. 

1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Oddziału Regionalnego 

poniżej piętnastu, decyzję o jego dalszym istnieniu lub połączeniu z 

innym Oddziałem podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

2. Likwidowanie Oddziału Regionalnego jest dokonywane na mocy uchwały 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia i w trybie przez niego określonym. 

Odwołanie od decyzji Zarządu Głównego do Walnego Zgromadzenia 

Członków wstrzymuje wykonanie uchwały likwidującej  regionalne 

struktury Stowarzyszenia. 

 

§ 26. 

1. Władzami Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego 

b) Zarząd Oddziału Regionalnego 

c) Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego 
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§ 27. 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia 

jest najwyższą władzą na danym terenie i może być zwyczajne lub 

nadzwyczajne. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału 

Regionalnego należy: 

a) ustalanie założeń programów Oddziału Regionalnego zgodnie z 

głównymi kierunkami działania Stowarzyszenia 

b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej Oddziału Regionalnego 

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek 

Komisji Rewizyjnej 

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Regionalnego mogą brać 

udział członkowie władz Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone z głosem 

doradczym. 

4. O miejscu, czasie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków 

Oddziału Regionalnego zawiadamia się członków w każdy dostępny i 

skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

5. Przepisy par. 19 niniejszego Statutu odnoszą się również do Walnego 

Zgromadzenia Członków Oddziału Regionalnego. 

 

§ 28. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego 

zwoływane jest : 

a) z inicjatywy Zarządu Oddziału Regionalnego 

b) na żądanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
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c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia  

2. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału 

mogą być realizowane po pozytywnej opinii Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia. 

 

§ 29. 

1. Zarząd Oddziału Regionalnego kieruje działalnością na terenie objętym 

działalnością Oddziału w okresie między Walnymi Zgromadzeniami i 

odpowiada za swoją pracę przed walnym Zgromadzeniem Oddziału i 

Zarządem Głównym Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Oddziału Regionalnego składa się z 3 do 5 osób wybranych przez 

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Oddziału Regionalnego wybrany spośród 

członków Zarządu Oddziału. 

 

§ 30. 

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału Regionalnego należy: 

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału oraz 

uchwał władz Stowarzyszenia 

b) uchwalanie planów działalności i projektu budżetu Oddziału 

Regionalnego oraz opracowywanie sprawozdań z ich wykonania 

c) reprezentowanie Oddziału Regionalnego na zewnątrz 

d) przyjmowanie i skreślanie członków Oddziału 

e) wnioskowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o nadanie godności 

członka honorowego Stowarzyszenia 

f) składanie sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi Głównemu 

Stowarzyszenia 
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g) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla  innych władz 

Oddziału 

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej 

jednak niż raz w kwartale. 

 

§ 31. 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego składa się z 3 do 5 członków 

wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz 

Oddziału. 

 

§ 32. 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

a) dokonywanie okresowej oceny działalności statutowej i finansowej 

Oddziału Regionalnego 

b) sporządzanie sprawozdań z wyników tych badań 

c) przedstawianie sprawozdań Zarządowi Oddziału i Zarządowi Głównemu 

Stowarzyszenia 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego przedstawia na Walnym 

Zgromadzeniu Członków Oddziału ocenę wraz z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Oddziału Regionalnego. 

                                     

KOMISJA   REWIZYJNA 

 

§ 33. 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne  

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 
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1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek innych władz 

Stowarzyszenia ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa ani w podległości z tytułu zatrudnienia. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Komisji 

Rewizyjnej.                      

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola działalności władz Stowarzyszenia  

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na 

Walnym Zgromadzeniu, 

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, 

d) składanie sprawozdań z kontroli Walnemu Zgromadzeniu Członków 

Stowarzyszenia. 

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

 

SĄD   KOLEŻEŃSKI 

 

§ 34 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 7 członków Stowarzyszenia nie 

będących członkami innych władz Stowarzyszenia. Członkowie Sądu 

wybierają spośród siebie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 

2. Zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin uchwalony 

przez Walne Zgromadzenie Członków. 

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: rozpatrywanie skarg  

i każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia poza wnioskami  

i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia. 
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4. Sąd zbiera się na wniosek Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 

5. Sąd zamyka posiedzenia wydaniem orzeczenia, które podaje do 

wiadomości wszystkim członkom Stowarzyszenia w sposób przyjęty w 

Stowarzyszeniu. 

6. Stronom sporu, w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

Członków. 

7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie. 

 

 § 35 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych  

w § 21, § 23, § 33 i § 34 Statutu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić na najbliższym Walnym 

Zgromadzeniu Członków, które w tym zakresie jest Walnym 

Zgromadzeniem Wyborczym. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK   STOWARZYSZENIA 

 

 § 36 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a) składek członkowskich i wpisowego, 

b) dotacji i subwencji, 

c) darowizn, spadków i zapisów, 

d) wpływów z własnej działalności gospodarczej, 

e) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

f) z ofiarności publicznej. 

2. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia przechowywane są na 

samodzielnym rachunku bankowym Stowarzyszenia. 
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3. Niepieniężne elementy majątku Stowarzyszenia zostaną odpowiednio 

oznaczone i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

zasadami prawidłowej gospodarki. 

 

§ 37. 

1. Zabrania się następujących działań: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz 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, zwanych „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków 

Stowarzyszenia, członków władz lub pracowników oraz ich „osób 

bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  

a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

c) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów 

w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego 

władz lub pracownicy oraz ich „osoby bliskie”. 

 

§ 38. 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych i składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj 

członkowie Zarządu Głównego łącznie w tym Prezes Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ  VI 

FUNDUSZE  I  RACHUNKOWOŚĆ   STOWARZYSZENIA 

 

§ 39. 

1. Stowarzyszenie może tworzyć następujące fundusze: 

a) fundusz zasobowy, 

b) fundusz rezerwowy, 

c) inne fundusze celowe na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Wysokość funduszy innych niż wymienione w § 32 ust.1 pkt. a i b Statutu 

sposób ich tworzenia i kierunki wydatkowania powinny zostać określone 

w Regulaminie pracy Zarządu Głównego. 

 

§ 40 

1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

 

§ 41 

Zarząd Główny Stowarzyszenia w terminie trzech miesięcy od zakończenia 

roku kalendarzowego obowiązany jest sporządzić i złożyć Komisji 

Rewizyjnej bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i 

strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w tym 

okresie. 

 

ROZDZIAŁ  VII 

ROZWIĄZANIE   STOWARZYSZENIA 

 

§ 42 
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1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia lub w innych przypadkach 

przewidzianych Prawem o stowarzyszeniach. 

2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie 

Członków określa sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku 

Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ  VIII 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE 

 

§ 43 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 

przepisy Prawa o stowarzyszeniach. 

 

 

Niniejszy Statut został przyjęty przez członków założycieli uchwałą nr 2 z 

dnia 28 listopada 2009 r. podjętą przez Walne Zgromadzenie Założycielskie 

w Warszawie. 

 

Niniejszy Statut został przyjęty uchwała nr. 1 z dnia 1 marca 2010 r., podjętą 

przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i 

Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. 

 

 

Komitet Założycielski Stowarzyszenia: 

 

1. Artur Bartoszewicz 

2. Beata Matecka 

3. Michał Łukasz Rutkowski 


