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Niniejsza treść Statutu została uchwalona na  

XXXI Walnym Zebraniu w Warszawie w dniu 23 marca 2019 roku  



 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1. GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej, 

zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość 

prawną.  

 

§2.  Stowarzyszenie ma swą siedzibę w Warszawie, a terenem jego działania jest Rzeczpospolita 

Polska i zagranica.  

 

§3.  Stowarzyszenie ma charakter kulturalno-naukowy. 

 

§4.  Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. 

 

§5. Stowarzyszenie GFPS – Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa 

e. V. z Niemiec jest partnerską organizacją Stowarzyszenia. 

 Stowarzyszenie GFPS-CZ z Czech jest partnerską organizacją Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§6.  Cele Stowarzyszenia: 

 

a) wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską, 

Niemcami, Białorusią i innymi krajami, 

b) działania zmierzające do wzajemnego poznania ludzi, języka, kraju i kultury oraz do 

rozwoju wszelkich kontaktów i wymiany kulturalnej między społeczeństwami Polski, 

Niemiec, Białorusi i innych krajów.  

 

§7.  Do osiągnięcia tych celów Stowarzyszenie dąży poprzez: 

a) wymianę stypendialną, szczególnie we współpracy z organizacjami partnerskimi, 

b) działalność naukową, polegającą na organizowaniu konferencji i seminariów oraz 

wspieraniu indywidualnych i zespołowych projektów badawczych, 

c) organizację kursów językowych, imprez kulturalnych i edukacyjnych dla Polaków 

i obcokrajowców, 

d) utrzymywanie współpracy z innymi instytucjami o podobnym charakterze, w zakresie 

organizowania i przeprowadzania inicjowanych przez te organizacje przedsięwzięć, 

e) prowadzenie działalności przekładowej i wydawniczej, 

f) organizację spotkań i imprez kulturalnych, 

g) prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych. 

 

 



ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 

§8.1  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna obywatelstwa 

polskiego oraz cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza 

nim, spełniający warunki przewidziane w przepisach prawa, akceptujący cele i statut 

Stowarzyszenia oraz pragnący wnieść swój wkład w urzeczywistnienie jego celów. 

 

§8.2  W poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przystępuje się na podstawie złożonej 

deklaracji członkowskiej i opłaconej składki. W terminie jednego miesiąca Zarząd zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej 3 członków może podjąć inną decyzję. 

 

§8.3  Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie dla Stowarzyszenia zasłużona. W 

swych działaniach członkowie honorowi winni promować aktywność Stowarzyszenia oraz 

przyświecające mu cele. Członków honorowych mianuje na wniosek Zarządu Walne 

Zebranie. 

 

§8.4  Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia, jego finansowym wspieraniem i propagowaniem jego celów. 

Członkowie wspierający są przyjmowani po uzgodnieniu formy i wysokości świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia mocą uchwały Zarządu. 

 

§8.5  Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo: 

a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, 

b) uczestniczenia we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia (z prawem głosu) oraz 

posiedzeniach Zarządu (bez prawa głosu, jeśli nie są członkami Zarządu), 

c) zgłaszania wniosków dotyczących programu i działalności Stowarzyszenia i kierowania ich 

do Zarządu lub pod obrady Walnego Zebrania,  

d) udziału w pracach organizacyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia.  

 

Członkowie wspierający mają wszystkie uprawnienia wymienione w punktach b), c), d). 

 

§8.6  Członkowie uczestniczą w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni opłacają 

składkę roczną, której wysokość określa Walne Zebranie.  

Są zobowiązani przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

 

§8.7  Utrata członkostwa następuje w wyniku: 

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na podstawie przedłożonego pisemnego 

wniosku kandydata, 

b) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 3 miesięcy w przypadku członków 

zwyczajnych, 

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania Statutu lub działania na szkodę 

Stowarzyszenia w przypadku członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. Uchwała 

Zarządu w tej sprawie podjęta jednogłośnie musi uzyskać potwierdzenie Walnego Zebrania.  

 

ROZDZIAŁ IV 



WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§9.  Organami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Komisje Kwalifikacyjne 

e) Rada Obserwatorów, 

f) Opiekun Grup Lokalnych, 

g) Grupy Lokalne. 

 

§10.  Kadencja członka organów Stowarzyszenia wymienionych w § 9. lit. a-f trwa 1 rok. 

 

ROZDZIAŁ V  

WALNE ZEBRANIE  

 

§11.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Może ono być zwyczajne i 

nadzwyczajne 

 

§12.  Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz do roku, w pierwszym kwartale i jest zwoływane 

przez Zarząd Stowarzyszenia. 

O Walnym Zebraniu oraz o jego proponowanym porządku obrad członkowie winni być 

zawiadomieni pisemnie, co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem. 

 

§13.  Prawo udziału w Walnym Zebraniu mają wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi (z głosem 

stanowiącym). Członkowie wspierający oraz osoby zaproszone uczestniczą z głosem 

doradczym. 

 

§14. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

a) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia na kolejną kadencję Zarządu, 

b) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na kolejną kadencję Zarządu, 

c) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz głosowanie w sprawie o 

udzielenie absolutorium Zarządowi, 

d) wybór, powoływanie i odwoływanie prezesa i pozostałych członków Zarządu, a także 

Komisji Rewizyjnej, Komisji Kwalifikacyjnych, Rady Obserwatorów i Opiekuna Grup 

Lokalnych, 

e) mianowanie, na wniosek Zarządu, członków honorowych, 

f) uchwalanie zmian statutu, 

g) ustalenie wysokości składek członkowskich, 

h) decyzje i uchwały we wszystkich sprawach administracyjnych Stowarzyszenia, czy to na 

podstawie wniosków Zarządu, czy też wniosków pojedynczych członków, 

i) podejmowanie innych istotnych dla Stowarzyszenia uchwał. 

 

§15.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na wniosek prezesa, Komisji Rewizyjnej lub 



na pisemny wniosek podpisany, przez co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia, w terminie 

nie późniejszym niż jeden miesiąc od daty złożenia wniosku. 

 

§16.1  Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu, 

co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem §16.2. Jeżeli w pierwszym terminie 

nie uczestniczy wymagana liczba członków, w drugim terminie uchwały mogą być podjęte 

zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. Drugi 

termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony 

wcześniej niż po upływie godziny po pierwszym terminie. 

 

§16.2  Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy 

obecności, co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia. §16.1 Ma odpowiednie zastosowanie. 

 

§16.3  W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego obradom. 

 

§16.4  Walne Zebranie na wniosek Zarządu uchwala porządek i regulamin obrad. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZARZĄD 

 

§17.  Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i 2 do 4 

pozostałych członków. Zarząd może uzupełnić swój skład przez kooptację. Kooptacja nie 

może przekroczyć 1/3 składu członków Zarządu pochodzącego z wyboru w ciągu 12 miesięcy. 

Kooptacja musi dla swej ważności uzyskać zgodę najbliższego Walnego Zebrania. 

 

§ 17.1 1. Prezes Stowarzyszenia mianuje i odwołuje wiceprezesa, jako swojego zastępcę z grona 

członków Zarządu.  

2. Prezes Stowarzyszenia w porozumieniu z Opiekunem Grup Lokalnych i w konsultacji z 

członkami Grupy Lokalnej mianuje i odwołuje Przewodniczącego danej Grupy Lokalnej. 

3. Prezes Stowarzyszenia może zadecydować o dymisji członka organów wymienionych w §9 

lit. b, d-f i przewodniczącego Grupy Lokalnej w razie rażącego niewypełniania przez niego 

obowiązków i nieprzyczyniania się tym samym do realizacji celów Stowarzyszenia. Dymisja 

członka organów wymienionych w §9 lit. b, d-f lub przewodniczącego Grupy Lokalnej jest 

możliwa po konsultacji z Komisją Rewizyjną, w ramach jednogłośnej decyzji Prezesa i 

Komisji Rewizyjnej. 

4. Dymisja musi dla swej ważności uzyskać zgodę najbliższego Walnego Zebrania. 

5. Do kooptacji w miejsce zdymisjowanego członka organów wymienionych w §9 lit. b, d-f 

lub przewodniczącego Grupy Lokalnej stosuje się odpowiednio §17. 

 

§18.  Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia zwołuje 

prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes. Posiedzenie należy zwoływać także na żądanie, co 

najmniej 2 członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

 

§19.  Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i realizuje cele wymienione w §6: 

a) przyjmuje - z zastrzeżeniem §8.3 oraz §14 pkt e), skreśla i wyklucza członków, 

b) zwołuje Walne Zebrania, 

c) składa sprawozdania, opracowuje plany pracy i preliminarze budżetowe oraz inne wnioski 



wymagające uchwały Walnego Zebrania, 

d) realizuje uchwały Walnego Zebrania i sprawy mu przez niezlecone, 

e) gospodaruje finansami Stowarzyszenia zgodnie z budżetem uchwalonym przez Walne 

Zebranie, 

f) zaciąga w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania majątkowe i załatwia związane z nimi 

formalności, 

g) zatrudnia pracowników niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia, 

h) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

 

§20.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów wszystkich członków. W razie 

równego rozkładu głosów decyduje głos prezesa bądź działającego w jego zastępstwie 

wiceprezesa. 

 

§21.  W miarę potrzeby Zarząd powołuje do spraw szczegółowych osobne komisje, uchwala ich 

regulaminy i działa w porozumieniu z odpowiednimi władzami, instytucjami i organizacjami. 

 

ROZDZIAŁ VII 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§22.1  Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem nadzoru, powołanym do kontroli działań 

zarządu pod katem gospodarności i zgodności z prawem. 

 

§22.2  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Dodatkowo 

członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo z winy umyślnej. 

 

§22.3  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. 

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. W razie 

konieczności Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji. Stosuje się 

tu odpowiednio §17 Statutu. 

 

§23.  Członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 

§24.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów 

Stowarzyszenia. 

 

§25.  Komisja Rewizyjna przynajmniej raz do roku bada całokształt działalności Stowarzyszenia, a 

zwłaszcza jego gospodarkę finansową, opłacenie składek członkowskich i zarządzanie 

majątkiem. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej 2/3 jej członków. 

Komisja przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli  i 

wnioskuje o przeprowadzenie głosowania w sprawie o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

KOMISJE KWALIFIKACYJNE 



 

§26.  Komisje Kwalifikacyjne składają się z 1 do 5 członków. Jeden do dwóch stałych członków 

każdej Komisji Kwalifikacyjnej wybieranych jest przez Walne Zebranie na rok zwykłą 

większością głosów. §17 Statutu w zakresie kooptacji ma odpowiednie zastosowanie. Osoby 

nieobecne na Walnym Zebraniu zobowiązane są złożyć pisemną zgodę na członkostwo w 

Komisjach Kwalifikacyjnych. Komisja Kwalifikacyjna wybiera ze swego grona 

przewodniczącego, jego zastępcę i protokolanta. 

 

§27.  (wykreślony) 

 

§28.  Komisje Kwalifikacyjne spotykają się dwa razy w semestrze, w celu wstępnej selekcji 

wniosków i ostatecznego wyboru stypendystów. 

 

§29.  Komisje Kwalifikacyjne dokonują wyboru stypendystów spośród osób, które nadesłały 

wymagane dokumenty. 

 

§30.  Komisje Kwalifikacyjne przedstawiają Walnemu Zebraniu pisemne sprawozdanie z rocznej 

działalności. 

 

§31. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnych są ostateczne i niepodważalne. Uchwały zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków. W razie równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

 

 

ROZDZIAŁ VIIIa 

RADA OBSERWATORÓW 

 

§31.1 1. Rada Obserwatorów składa się z członków stowarzyszenia w liczbie maksymalnej 6. 

Członkowie Rady są wybierani na Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością głosów bądź 

przez uchwałę Zarządu. Kadencja członków Rady Obserwatorów kończy się wraz z 

zakończeniem kadencji Zarządu. Rada może pozostać nieobsadzona. 

 

ROZDZIAŁ VIIIb 

OPIEKUN GRUP LOKALNYCH 

 

§31.2 1. Opiekun Grup Lokalnych monitoruje i wspiera działalność Grup Lokalnych i wspomaga 

przepływ informacji między Grupami Lokalnymi a Zarządem. Opiekun jest wybierany przez 

Walne Zebranie zwykłą większością głosów na okres 1 roku. 

2. Opiekun Grup Lokalnych, co najmniej raz na 2 miesiące przeprowadza konsultacje z 

Przewodniczącymi Grup Lokalnych na temat działalności Grup Lokalnych i realizacji celów 

Stowarzyszenia.  

3. Opiekun Grup Lokalnych zdaje Zarządowi raport podsumowujący działalność Grup 

Lokalnych podczas obrad Zarządu. 

  4. Opiekun Grup Lokalnych uczestniczy w spotkaniach kontrolnych Zarządu z Komisją 

Rewizyjną. 

 



ROZDZIAŁ VIIIc 

GRUPY LOKALNE 

 

§31.3 1. Zarząd Stowarzyszenia decyduje o założeniu na czas nieokreślony i rozwiązaniu Grupy 

Lokalnej w porozumieniu z Opiekunem Grup Lokalnych. 

2.Grupy Lokalne tworzą członkowie Stowarzyszenia i sympatycy działający na obszarze 

danego miasta. Na czele każdej Grupy Lokalnej stoi jej Przewodniczący, wybrany w 

procedurze określonej w § 17.1 ust. 2 

3. Zadaniem Grup Lokalnych jest w szczególności popularyzacja działalności Stowarzyszenia 

oraz opieka nad uczestnikami programu stypendialnego w danym mieście.  

 

ROZDZIAŁ IX 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 

§32.  Spory między członkami, wynikające z działalności Stowarzyszenia, załatwia sąd polubowny. 

Każda ze stron spornych wybiera spomiędzy członków Stowarzyszenia sędziego, ci zaś 

wybierają przewodniczącego sądu. 

 

ROZDZIAŁ X 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§33.  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa na 

dobrach niematerialnych. 

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z majątku ruchomego 

i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej i gospodarczej oraz dotacji, subwencji, 

darowizn i zapisów. 

 

§34.  Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, który corocznie rozlicza się przed Komisją 

Rewizyjną. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia 

uprawniona jest jedna z trzech osób: Prezes, Wiceprezes albo Skarbnik, każda z osobna. 

Majątkowy rok administracyjny rozpoczyna się i kończy z początkiem i końcem roku 

kalendarzowego. 

 

§35.  Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia jego majątku 

wymagają uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy udziale w 

głosowaniu, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. §16.1 ma odpowiednie zastosowanie. 

 

§36.  Niedozwolone jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 

jej członków, członków organów 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 dalej „osobami bliskimi“, 

b) przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jedynie 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 



ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ XI 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§37.1 Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku niemożności realizacji jego celów. 

 

§37.2 Uchwałę o rozwiązaniu podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy udziale w 

głosowaniu ponad 1/3 członków Stowarzyszenia. 

 

§37.3 Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 

Likwidację majątku przeprowadza Zarząd lub wyznaczony przez Walne Zebranie 

pełnomocnik. 

 


