STATUT
STOWARZYSZENIA „EUROPA IUVENIS”
Treść zmieniona uchwałą Walnego Zebrania w dniu 15.08.2016 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie „Europa Iuvenis”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym
i trwałym zrzeszeniem osób, działającym na rzecz wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego,
inicjatyw obywatelskich, rozwoju, aktywności i mobilności młodzieży, współpracy międzynarodowej i
dialogu międzykulturowego oraz rozwiązywania problemów społecznych.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Opole.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
7. Stowarzyszenie ma prawo do używania nazwy, pieczęci, barw, symboli zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania
1. Główne cele działania Stowarzyszenia to:
- kształtowanie postaw obywatelskich i aktywności w życiu społecznym
- promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego
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- promowanie edukacji i aktywności młodzieży w życiu społecznym
- wzmacnianie tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej
- rozwijanie potencjału społeczności lokalnych
- promowanie dialogu międzykulturowego, mobilności i współpracy międzynarodowej,
wymiany doświadczeń
- upowszechnianie i ochrona praw człowieka
- propagowanie działań na rzecz rozwoju kultury oraz postawy szacunku i zrozumienia dla
innych kultur
- poprawa sytuacji grup wykluczonych, osób niepełnosprawnych, z mniejszymi szansami
- promowanie rozwoju przedsiębiorczości
- promowanie idei wolontariatu
- propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej
2. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:
- prowadzi całoroczną działalność w formie spotkań, klubów dyskusyjnych, zajęć kulturalnych,
edukacyjnych, sportowych i innych pozwalających na wszechstronny rozwój ich uczestników
- prowadzi działalność edukacyjną wśród młodzieży i dorosłych poprzez kursy, szkolenia,
warsztaty, staże, długoterminowe projekty edukacyjne i inne formy nabywania i wymiany
doświadczeń
- organizuje seminaria, konferencje, spotkania i inne formy dyskusyjne
- promuje idee społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej, aktywności w życiu
społecznym, praw człowieka
- nawiązuje współpracę międzynarodową oraz realizuje działania o charakterze
międzynarodowym, w tym przedsięwzięcia poza granicami kraju
- tworzy i prowadzi ośrodki i placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze
- prowadzi działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego
- prowadzi działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, upowszechniania dialogu
międzykulturowego
- prowadzi działania na rzecz wyrównywania szans, wsparcia osób niepełnosprawnych,
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
- realizuje działania na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, przeciwdziałania
nałogom, inicjuje i realizuje programy profilaktyczne
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- prowadzi działania na rzecz upowszechnienia idei wolontariatu, w tym szkolenia
wolontariuszy
- organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży
- realizuje przedsięwzięcia związane na rzecz wspierania rozwoju osobistego i rozwoju pasji i
zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych
- realizuje działania z zakresu kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa
- prowadzi działania na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju i postaw ekologicznych
- prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną.
3. Powyższe działania Stowarzyszenie prowadzi w formie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Rozdział III
Członkostwo
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu może mieć charakter członkostwa zwyczajnego lub członkostwa
honorowego.
2. Członkostwo zwyczajne może nabyć osoba fizyczna, która ma ukończone 16 lat, wyrazi taką wolę i
akceptuje cele i działania Stowarzyszenia. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego
i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Kandydat do przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia składa do Zarządu oświadczenie woli o
chęci przystąpienia do stowarzyszenia w postaci deklaracji członkowskiej. Zarząd w ciągu 30 dni od
otrzymania deklaracji członkowskiej podejmuje uchwałę o przyjęciu lub o odmowie przyjęcia w
poczet członków stowarzyszenia.
4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały za
pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
4. Członkostwo honorowe może nabyć osoba fizyczna, która w szczególny sposób zasłużyła się dla
działalności Stowarzyszenia.
5. Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów na wniosek
min. 2 członków Stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
- podejmować działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
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- podejmować realizację projektów i inicjatyw związanych z celami statutowymi w imieniu i
przy wsparciu Stowarzyszenia
- wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia
- korzystać z majątku Stowarzyszenia na potrzeby realizacji celów statutowych
- posługiwać się nazwą, symbolami i materiałami promocyjnymi Stowarzyszenia dla realizacji
celów statutowych
- zabierać głos i zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach, związanych z działalnością, celami i
zasadami funkcjonowania stowarzyszenia
6. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo:
- podejmować działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
- podejmować realizację projektów i inicjatyw związanych z celami statutowymi w imieniu i
przy wsparciu Stowarzyszenia
- korzystać z majątku Stowarzyszenia na potrzeby realizacji celów statutowych za zgodą
Zarządu
- posługiwać się nazwą, symbolami i materiałami promocyjnymi Stowarzyszenia dla realizacji
celów statutowych
- zabierać głos i zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach, związanych z działalnością, celami i
zasadami funkcjonowania stowarzyszenia
7. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
- podejmować działania na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
- dbać o dobre imię, interesy i majątek Stowarzyszenia
- przestrzegać postanowień Statutu i innych dokumentów wewnętrznych
- uiszczać składki członkowskie
8. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają obowiązek:
- podejmować działania na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
- dbać o dobre imię, interesy i majątek Stowarzyszenia
- przestrzegać postanowień Statutu i innych dokumentów wewnętrznych
9. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:
- rozwiązania Stowarzyszenia
- rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu wyrażonej na piśmie
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- pozbawienia członkostwa
10. Pozbawienie członkostwa może nastąpić na skutek:
- niewywiązywania się z obowiązków członkowskich przez okres min. 6 miesięcy
- rażącego pogwałcenia Statutu Stowarzyszenia
- działania na szkodę Stowarzyszenia
- prawomocnego postanowienia sądu o pozbawieniu praw publicznych
11. W przypadkach określonych w Rozdziale III, pkt. 10, myślnikach 1-3, Zarząd zobowiązany jest
zawiadomić członka o pozbawieniu członkostwa, podając przyczyny tego pozbawienia, w terminie 7
dni od podjęcia uchwały, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków,
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na
najbliższym posiedzeniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem
- Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem
- Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
3. Walne Zebranie:
- decyduje o najważniejszych sprawach Stowarzyszenia
- określa kierunki działania Stowarzyszenia
- wybiera członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
- uchwala Statut Stowarzyszenia i wprowadza w nim zmiany
- ocenia realizację celów statutowych i działalność Stowarzyszenia
- udziela absolutorium członkom Zarządu
- podejmuje uchwały w kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia
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- rozpatruje odwołania od odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz
pozbawienia członkostwa
- decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia
4. Walne Zebranie może obradować w trybie wyborczym, sprawozdawczym lub nadzwyczajnym.
Uchwały Walnego Zebrania w każdym trybie są ważne bez względu na liczbę obecnych i
uprawnionych do głosowania.
5. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia statutu
stanowią inaczej.
6. Walne Zebranie w trybie wyborczym zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na dwa lata.
7. Walne Zebranie w trybie wyborczym:
 przyjmuje i ocenia sprawozdanie Zarządu z działań Stowarzyszenia za okres upływającej
kadencji
 wysłuchuje sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres upływającej kadencji
 decyduje o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu
- wybiera członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
- podejmuje uchwały w innych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
8. Walne Zebranie w trybie sprawozdawczym zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w
połowie każdej kadencji.
9. Walne Zebranie w trybie sprawozdawczym:
- przyjmuje i ocenia sprawozdanie Zarządu z działań Stowarzyszenia od początku kadencji
- wysłuchuje sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od początku kadencji
- decyduje o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu
- w przypadku nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu może podjąć większością
bezwzględną obecnych głosujących uchwałę o odwołaniu członka Zarządu
- w przypadku nieudzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu może podjąć większością
bezwzględną obecnych głosujących uchwałę o odwołaniu Zarządu i wyborze nowych władz
- podejmuje uchwały w innych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia
10. Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym może zostać zwołane w razie zaistnienia istotnej
potrzeby przez:
- Zarząd Stowarzyszenia
- 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
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- Komisję Rewizyjną.
11. Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Cel zwołania Walnego zebrania w trybie nadzwyczajnym należy określić w uchwale je zwołującej.
12. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 2 do 5 osób. Członkiem zarządu może być tylko członek
stowarzyszenia.
13. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes ds. finansowych i do 3 członków Zarządu.
14. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie większością bezwzględną głosujących
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, obecnych na Walnym Zebraniu.
15. Mandat członka Zarządu ustaje w wyniku:
- rezygnacji z członkostwa w Zarządzie
- rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu
- odwołania przez Walne Zebranie większością bezwzględną obecnych głosujących
- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe
16. W przypadku rezygnacji członka Zarządu, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia
swojego składu.
17. W przypadku rezygnacji lub odwołania Prezesa Zarządu, ustaje kadencja całego Zarządu i
rozpisuje się nowe wybory władz.
18. Zarząd:
- kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia
- reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
- opracowuje i realizuje roczne plany operacyjne
- sporządza sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
- ustala wysokość składek członkowskich
- podejmuje uchwały w sprawach dotyczących bieżącej działalności ą Stowarzyszenia
- podejmuje uchwały o przyjęciu lub o odmowie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia,
przyznaniu członkostwa honorowego oraz pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
- zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia
19. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. Posiedzenie Zarządu odbywa się min. raz na
3 miesiące.
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20. Zarząd podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
składu, w głosowaniu jawnym. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. Wyjątkiem jest
sytuacja, w której Zarząd jest dwuosobowy. W takim wypadku Zarząd podejmuje uchwały na zasadzie
jednomyślności.
21. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub
Wiceprezes. Oświadczenia i zobowiązania o charakterze majątkowym oraz inne oświadczenia woli w
imieniu Stowarzyszenia podpisuje łącznie dwóch członków zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes ds.
finansowych.
22.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
23. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.
24. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
25. Komisja ma prawo do przeprowadzania kontroli kompleksowych oraz dotyczących
poszczególnych działań stowarzyszenia po pisemnym poinformowaniu jednostki kontrolowanej z
wyprzedzeniem min. 7 dni. Kontrola może być przeprowadzona przez min. 2 członków Komisji
działających łącznie, w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej. Z przeprowadzonych
czynności kontrolnych sporządza się protokół.
26. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia, może żądać od Zarządu
dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia.
27. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy członków Komisji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Komisja Rewizyjna składa się z dwóch
osób. W takim wypadku Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na zasadzie jednomyślności.
28. W przypadku rezygnacji jednego z członków Komisji, Komisja jest zobowiązana do niezwłocznego
uzupełnienia swojego składu. W przypadku rezygnacji przewodniczącego Komisji, Komisja jest
zobowiązana do niezwłocznego uzupełnienia swojego składu i wyboru nowego przewodniczącego.
29. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swoich działań Walnemu Zebraniu, załączając wniosek
o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium członkom Zarządu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
- składki członkowskie
- wpłaty adresatów zadania
- darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej
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- dotacje i subwencje
- dochody z własnej działalności i majątku Stowarzyszenia
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością 3/4
obecnych głosujących, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub
postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 29 ust 1 pkt.3 oraz art. 31 ustawy Prawo o
stowarzyszeniach.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego rozwiązania oraz cel, na jaki zostanie
przekazany majątek Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie uchwały Zarządu.
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