Statut stowarzyszenia
Polscy Studenci i Absolwenci w Monachium
(Przekład oryginału w języku niemieckim z dnia: 25 października 2005)

§1. Nazwa i siedziba.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polscy Studenci i Absolwenci w Monchium”
(„Polnische Studenten und Absolventen in München), zwane dalej
„Stowarzyszeniem”. Ma ono zostać wpisane do sądowego Rejestru Stowarzyszeń.
Po dokonaniu wpisu uzyskuje ono dodatek do nazwy – „e.V”.
2. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Monachium. W przyszłości siedziba moŜe
zostać przeniesiona w inne miejsce, jeŜeli będzie to Ŝyczeniem Rady
Stowarzyszenia i Walnego Zgromadzenia Członków.
§2. Cele Stowarzyszenia.
1. Celem Stowarzyszenia jest zarówno zrzeszanie studentów i absolwentów polskiego
pochodzenia, którzy przebywają na terenie Republiki Federalnej Niemiec, jak
równieŜ ich integracja z innymi polskimi organizacjami oraz z niemieckimi
i międzynarodowymi organizacjami studenckimi.
2. Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje przede wszystkim przez organizowanie
wspólnych naukowych, kulturowych i turystyczno-rekreacyjnych przedsięwzięć,
jak równieŜ przez wymianę informacji między członkami na takie tematy jak:
studia, praktyki, poszukiwanie pracy i mieszkania, organizowanie czasu wolnego.
3. Stowarzyszenie kładzie szczególny nacisk na propagowanie informacji o Polsce,
polskiej kulturze i języku w środowisku niemieckim ogólnie, a w środowisku
studenckim szczególnie i w tym celu współpracuje z innymi stowarzyszeniami
studenckimi na terenie Rebubliki Federalnej Niemiec.
4. Stowarzyszenie nie jest związane z Ŝadną partią polityczną, ani Ŝadnym
wyznaniem.
5. Stowarzyszenie wydaje regularnie i nieregularnie publikacje okresowe.
§3. Charakter wyŜszej uŜyteczności publicznej.
1. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie cele wyŜszej uŜyteczności publicznej.
2. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest bezinteresownie i osiągnięcie
własnych korzyści gospodarczych nie naleŜy do jego głównych celów.
3. Środki materialne Stowarzyszenia mogą być wykorzystane tylko na cele zgodne ze
statutem Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują Ŝadnych
świadczeń z jego środków.
4. Nikt nie moŜe czerpać korzyści ze świadczeń Stowarzyszenia sprzecznych z jego
celami lub z niewspółmiernie wysokich wynagrodzeń.
§4. Członkostwo, prawa członków i zakończenie członkostwa.
1. RozróŜnia się między członkiem zwyczajnym, który dysponuje prawem głosu
podczas Walnego Zgromadzenia Członków, członkiem honorowym oraz osobami
sympatyzującymi, które nie są uprawnione do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu Członków.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe stać się kaŜda osoba fizyczna do
35-ego roku Ŝycia, która posiada polskie obywatelstwo i moŜe przedłoŜyć
dokument potwierdzający status studenta lub absolwenta wyŜszej uczelni.
3. Uzyskanie członkostwa zwyczajnego następuje poprzez złoŜenie pisemnego
oświadczenia, w przypadkach szczególnych decyduje Rada Stowarzyszenia.

4. Członkostwo zwyczajne zostaje zakończone na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie, nie później niŜ dwa tygodnie przed końcem semestru1.
b. nieprzestrzegania obowiązku płacenia składki członkowskiej, w przypadku
kiedy składka członkowska nie zostanie uiszczona przez okres dłuŜszy niŜ 2
miesiące.
c. wykluczenia z waŜnego powodu, przede wszystkim kiedy zachowanie członka
nie jest zgodne z celami stowarzyszenia. Po rozmowie z danym członkiem,
Rada Stowarzyszenia decyduje o jego zawieszeniu, a najbliŜsze Walne
Zgromadzenie Członków rozstrzyga o jego wykluczeniu.
d. przekroczenia górnej granicy wiekowej 35-ciu lat lub śmierci.
5. Na wniosek Rady Stowarzyszenia lub na wniosek 10% członków zwyczajnych
Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przyznaniu statusu członka
honorowego osobom, które szczególnie zasłuŜyły się dla stowarzyszenia.
Członkowie honorowi nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków
i są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. Członkostwo honorowe
jest przydzielane na czas nieokreślony.
6. Wszystkie inne osoby, które nie są członkami zwyczajnymi bądź honorowymi, a
mimo to uczestniczą w Ŝyciu stowarzyszenia lub pomagają w organizacji imprez,
są określane jako sympatycy. Nie mają oni prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu
Członków i są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. Sympatycy
nie mogą rościć sobie prawa do korzystania ze świadczeń stowarzyszenia, jak teŜ
z rabatów i zniŜek, które są przyznawane członkom zwyczajnym i honorowym
przez Radę Stowarzyszenia.
§.5. Składki członkowskie.
1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do uiszczania semestralnej składki
członkowskiej, której wysokość ustala Rada Stowarzyszenia. Do zmiany wysokości
składki członkowskiej jest konieczna większość 2/3 wszystkich członków Rady
Stowarzyszenia. Zmiana wysokości składki członkowskiej nie dotyczy składek juŜ
uiszczonych.
2. Wraz z momentem przystąpienia do Stowarzyszenia kaŜdy członek zwyczajny jest
zobowiązany do uiszczenia składki członkowskiej w pełnej wysokości oraz do
ponawiania jej na początku kaŜdego semestru.
§.6. Rok finansowy i finanse.
1. Rok finansowy rozpoczyna się 01 lipca i kończy 30 czerwca.
2. Środki materialne, konieczne do osiągnięcia celów Stowarzyszenia, tworzą:
a.
b.
c.
d.
e.

przychody,
składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Radę Stowarzyszenia,
bierzące dotacje i darowizny,
jednorazowe wpłaty,
dochód z działalności oraz odsetki z majątku.

3. Środki materialne Stowarzyszenia mogą być wykorzystane tylko do osiągnięcia
celów statutowych. Członkowie nie otrzymują Ŝadnych zasiłków ze środków
materialnych Stowarzyszenia.
4. Skarbnik prowadzi księgę rachunkową i sporządza coroczne sprawozdanie
finansowe Stowarzyszenia.
5. Roczne sprawozdanie finansowe zostaje przedstawione Walnemu Zgromadzeniu
Członków do zatwierdzenia.

§. 7. Organy Stowarzyszenia.
1. Organami stowarzyszenia są:
a. Rada Stowarzyszenia, składająca się z Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
b. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Rada Stowarzyszenia składa się z Zarządu i maksymalnie 4 innych członków
zwyczajnych, którzy tworzą Komisję Rewizyjną.
3. Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego
Zarządu oraz Skarbnika.
4. Rada Stowarzyszenia zostaje wabrana przez Walne Zgromadzenie Członków na
okres jednego roku finansowego. Nowo wybrana Rada Stowarzyszenia wybiera ze
swojego grona Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. W przypadku nie wybrania nowej
Rady Stowarzyszenia na czas, dotychczasowa Rada Stowarzyszenia urzęduje aŜ
do momentu wybrania nowej Rady.
5. Rada Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli ogólne
przepisy prawne lub statut nie stanowią inaczej. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu. Do waŜności uchwał konieczna
jest obecność przynajmniej 50%+1 członków Rady Stowarzyszenia.
6. Wszyscy członkowie Rady Stowarzyszenia i Zarządu sprawują swój urząd
społecznie i nieodpłatnie. Zarząd przedkłada Komisji Rewizyjnej raz w semestrze
pisemne sprawozdanie o planowanych i przeprowadzonych przedsięwzięciach.
7. Przewodniczący Zarządu, Zastępca Przewodniczącego Zarządu oraz Skarbnik nie
mogą naleŜeć do Komisji Rewizyjnej.
§ 8. Kompetencje Rady Stowarzyszenia.
1. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia naleŜy:
a. wybór i odwoływanie członków Zarządu spośród własnego grona,
b. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i wykluczaniu osób do/z grona
członków Stowarzyszenia,
c. ustalanie wysokości składki semestralnej,
d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz ustalanie porządku obrad,
e. ustalanie Regulaminu Stowarzyszenia (np. ordynacji wyborczej).

§ 9. Kompetencje Zarządu.
1. Zarząd jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy Stowarzyszenia, które nie naleŜą
do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia. Do zadań Zarządu naleŜy
przede wszystkim:
a. zwoływanie i kierowanie Walnego Zgromadzenia Członków,
b. zapewnienie wykonania uchwał Rady Stowarzyszenia oraz Walnego
Zgromadzenia Członków,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. sporządzanie sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań z
działalności i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków,
e. zameldowanie w sądowym Rejestrze Stowarzyszeń.
§ 10. Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna składa się z członków Rady Stowarzyszenia, którzy nie naleŜą
do Zarządu.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej naleŜy kontrola działalności Zarządu, a przede
wszystkim zatwierdzanie cosemestralnego sprawozdania Zarządu.

3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną, Ŝe decyzje i działania
członków Zarządu stoją w sprzeczności z celami Stowarzyszenia, ma ona prawo:
a. zwołać zebranie Rady Stowarzyszenia w celu rozpatrzenia i przegłosowania
działań Zarządu lub ewentualnego odwołania Zarządu,
b. zarządać od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków, aby jeśli zajdzie taka potrzeba, rozwiązać całą Radę Stowarzyszenia
i przeprowadzić nowe wybory. Terminy, które naleŜy zachować, są podane w §
12. 5.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów
wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
§ 11. Reprezentowanie Stowarzyszenia.
1. Prawnie i pozaprawnie Stowarzyszenie reprezentują na zewnątrz Przewodniczący
Zarządu lub Zastępca Przewodniczącego Zarządu, wraz z dowolnym innym
członkiem Rady Stowarzyszenia.
2. Prawo Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia wobec osób trzecich jest
ograniczone i wszystkie działania oraz akty prawne, które nakładają na
stowarzyszenie zobowiązania o łącznej wartości przewyŜszającej 500 euro,
wymagają uprzedniej zgody Rady Stowarzyszenia, by były zobowiązujące dla
Stowarzyszenia.
3. Przy podejmowaniu kaŜdej decyzji, która pociąga za sobą skutki finansowe dla
Stowarzyszenia, Zarząd ma obowiązek uwzględnić płynność finansową
Stowarzyszenia i zapewnić bezpieczny stan jego finansów.
§ 12. Walne Zgromadzenie Członków.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd. Odbywa
się ono raz do roku, zawsze w czerwcu.
2. Data zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz porządek obrad są
podawane przynajmniej dwa tygodnie przed dniem Walnego Zgromadzenia
Członków na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni otrzymują pocztą elektroniczną (e-mail) zaproszenia
zawierające informacje o porządku obrad, przynajmniej tydzień przed Walnym
Zgromadzeniem Członków.
4. KaŜdy członek ma prawo najpóźniej trzy dni przed podanym terminem Walnego
Zgromadzenia Członków złoŜyć na ręce Przewodniczącego Zarządu e-mailowe
podanie o uwzględnienie innych spraw w porządku obrad.
5. Zarząd moŜe zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Jest on do
tego zobowiązany, jeśli ¼ członków zwyczajnych lub zwykła większość członków
Komisji Rewizyjnej złoŜy pisemne podanie w tej sprawie, wraz z wymienieniem
celów oraz powodów zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
W powyŜszym przypadku Zarząd jest zobowiązany przynajmniej tydzień przed
dniem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zamieścić informację o
jego terminie na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, jak rownieŜ
wysłać do członków zwyczajnych zaproszenia e-mailowe, wraz z podanym
porządkiem obrad.

§ 13. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków.
Walne Zgromadzenie Członków posiada następujące kompetencje:
1. przyjmowanie od Zarządu rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
2. udzielanie Zarządowi absolutorium (po akceptacji rocznego sprawozdania),

3.
4.
5.
6.

wybieranie i odwoływanie Rady Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian w statucie,
rozpatrywanie i uchwalanie wniosków Zarządu oraz członków,
zatwierdzanie odwołań od uchwał Rady Stowarzyszenia, dotyczących odrzuconego
podania o przyjęcie lub wykluczenia z grona członków,
7. podejmowanie uchwał o przyznaniu członkostwa honorowego,
8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 14. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków.
1. Walne Zgromadzenie Członków prowadzone jest przez Przewodniczącego Zarządu,
a w razie jego nieobecności, przez Zastępce Przewodniczącego Zarządu lub przez
innego członka Rady Stowarzyszenia.
2. Zwołane w sposób zgodny ze statutem Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne
do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków.
3. KaŜdy członek zwyczajny ma prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków, z
którego moŜe korzystać tylko jeśli uiści on składkę członkowską najpóźniej przed
rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Członków. Jeśli prawo lub statut nie
stanowią inaczej, uchwały są podejmowane przy zwykłej większości głosów. Głosy
wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.
4. Uchwały są podejmowane podczas głosowania jawnego; wybory są tajne.
Kandydat zostaje wybrany, jeśli otrzyma relatywną większość wszystkich
oddanych i waŜnych głosów. W razie równej liczby głosów odbywa się druga tura
wyborów, przy ponownej równości głosów o wyborze decyduje los. W przypadku,
kiedy tylko jeden kandydat startuje w wyborach do Rady Stowarzyszenia, musi on
otrzymać absolutną większość głosów.
5. Uprawnieni do kandydowania w wyborach do Rady Stowarzyszenia są tylko
członkowie zwyczajni.
§ 15. Protokoły.
Przebieg Walnego Zgromadzenia Członków naleŜy spisać w protokole, który zostaje
podpisany przez Przewodniczącego Zarządu.
§ 16. Zmiany w statucie.
Zmiany statutu mogą zostać uchwalone tylko większością 2/3 obecnych
i uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych. Proponowaną zmianę naleŜy
ogłosić w porządku obrad i przesłać wraz z zaproszeniem.
§ 17. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
1. Do rozwiązania Stowarzyszenia konieczna jest większość ¾ uprawnionych do
głosowania członków, obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia lub odstąpienia od jego
dotychczasowych celów, majątek Stowarzyszenia zostaje przekazany innej
organizacji uŜyteczności publiczej, po uprzednim otrzymaniu zgody Urzedu
Finansowego. Dana organizacja musi przeznaczyć uzyskane środki bezpośrednio
i wyłącznie na cale wspierające polskich Studentów.
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Początek oraz koniec semestru – zgodnie ze statutem Stowarzyszenia semestr trwa
kaŜdorazowo:
• od 01 kwietnia do 30 wrzesnia oraz
• od 01 października do 31 marca.

