STATUT STOWARZYSZENIA
FORUM UCZELNI EKONOMICZNYCH
z dnia 17 kwietnia 2021 r.
Rozdział I – Przepisy ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Forum Uczelni Ekonomicznych w skrócie Stowarzyszenie
FUE w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania bieżących działań oraz
rozwoju środowiska Forum Uczelni Ekonomicznych (zwane dalej “FUE”), będącego komisją branżową
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej “PSRP”) w rozumieniu Statutu PSRP oraz
środowiska akademickiego.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod
warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz niniejszego statutu.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór logo oraz pieczęci ustanawia Zarząd
Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest w szczególności o pracę społeczną członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby fizyczne z wyłączeniem swoich członków.

3. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
lub jako działalność odpłatna przy czym dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych w drodze umów
zawieranych każdorazowo do realizacji konkretnego zadania.

§8
1. Ilekroć mowa w statucie o :
1) Przewodniczący samorządu studenckiego - należy to rozumieć jako przewodniczącego
samorządu studenckiego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 478, z późn.zm.), uczelni wchodzącej w skład Forum Uczelni Ekonomicznych,
2) Forum Uczelni Ekonomicznych lub FUE - należy to rozumieć jako komisję branżową
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu Statutu PSRP oraz
środowiska akademickiego, w skład której wchodzą samorządy studenckie Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.
Rozdział II – Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§9
1.

Stowarzyszenie występuje w interesie Członków Stowarzyszenia, reprezentując ich w stosunku

do innych osób fizycznych i prawnych, podmiotów administracji publicznej oraz innych podmiotów
zewnętrznych.
2. Celami Stowarzyszenia są:
1) działanie na rzecz rozwoju naukowego, kulturalnego oraz społecznego w szczególności
studentów uczelni zrzeszonych w FUE,
2) integracja społeczności studentów uczelni zrzeszonych w FUE,
3) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród społeczeństwa, w szczególności wśród
studentów uczelni zrzeszonych w FUE,
4) inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów realizowanych przez
Stowarzyszenie,
5) udział w procesie rozwoju mobilności studenckiej, w szczególności studentów uczelni
zrzeszonych w FUE,

6) promowanie działalności FUE oraz edukacji ekonomicznej środowiska akademickiego.
3.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:
1) pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność Forum Uczelni Ekonomicznych,
2) współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i
innymi instytucjami, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami działającymi w
zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
3) działalności wydawniczą, informacyjną i kolportażową,
4) fundowanie stypendiów,
5) współpracę z wszelkimi osobami fizycznymi, prawnymi, organizacjami nieposiadającymi
osobowości prawnej oraz instytucjami o podobnych celach działania.

Rozdział III – Działalność gospodarcza stowarzyszenia
§ 10
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
§ 11
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) działalności wspomagającej edukację
2) wydawania książek,
3) wydawania czasopism i pozostałych periodyków,
4) pozostałej działalności wydawniczej,
5) działalności agencji reklamowej,
6) badania rynku i opinii publicznej,
7) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów,
8) pozostałej pozaszkolnej formy edukacji.

Rozdział IV – Członkowie oraz organy Stowarzyszenia
§ 12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby, które:
1) są studentami lub absolwentami Uczelni, które wchodzą w skład FUE,
2) posiadają pisemne poparcie przewodniczącego samorządu studenckiego,
3. Osoba, która chce zostać członkiem stowarzyszenia musi dostarczyć Zarządowi Stowarzyszenia
pisemne oświadczenie o chęci bycia członkiem stowarzyszenia wraz z pisemnym poparciem
przewodniczącego samorządu studenckiego oraz dokumentem potwierdzającym status studenta lub
absolwenta Uczelni wchodzącej w skład FUE.
4. Decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyznania statusu członka stowarzyszenia podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 13
1. Wygaśnięcie członkostwa w stowarzyszeniu następuję w następujących przypadkach:
1) nie pojawienia się na dwóch kolejnych walnych zebraniach stowarzyszenia,
2) utraty poparcia przewodniczącego samorządu studenckiego,
3) uznania przez Komisję Rewizyjną działania członka stowarzyszenia na niekorzyść
stowarzyszenia,
4) zrzeczenia się członkostwa w Stowarzyszeniu
2. Decyzje o wygaśnięciu członkostwa w stowarzyszeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie Członka Stowarzyszenia w ciągu 14 dni o
wykreśleniu z ewidencji

Członków Stowarzyszenia. Zawiadomienie powinno zawierać

odpowiednio uzasadnienie wykreślenia z ewidencji Członków Stowarzyszenia.
§ 14
Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) honorowych.

§ 15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna po akceptacji przez Zarząd
dokonanej w drodze uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego
członków.

§ 16
Do praw członka zwyczajnego należy:
1) uczestniczenie we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
2) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu Stowarzyszenia,
3) uczestniczenie z prawem głosu stanowiącego w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
4) prawo wglądu do wszystkich uchwał, opinii i zaleceń wydanych przez organy Stowarzyszenia,
5) opiniowanie działalności Stowarzyszenia,
6) swobodne wyrażanie na forum Stowarzyszenia swoich przekonań światopoglądowych,
społecznych i politycznych,
7) osobiste

lub

korespondencyjne

składanie

wyjaśnień

podczas

posiedzeń

organów

Stowarzyszenia w każdej sprawy jego dotyczącej,
8) odwoływanie się od decyzji o jego wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
9) formułowanie wniosków oraz postulatów zawierających oczekiwania wobec działalności
stowarzyszenia.
§ 17
Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,
2) stosowanie się do uchwał organów Stowarzyszenia,
3) uczestniczenie w posiedzeniach Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
4) wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków w Stowarzyszeniu,

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią
inaczej.
Rozdział V – Walne Zebranie Stowarzyszenia
§ 20
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W walnym Zebraniu biorą udział:
1) W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
2) Członkowie honorowi mają głos doradczy.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 21
Walne Zebranie Zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Prezes podaje do wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane
adresy wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 22
1. Walne Zebranie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Członka Zarządu
Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub pisemny wniosek co najmniej
jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Prezes
podaje do wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane adresy wszystkich członków
Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju i strategii działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,

3) wybór i odwoływanie Członków Zarządu Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie

wniosków

i

postulatów

zgłoszonych

przez

Członków

Zwyczajnych

Stowarzyszenia i jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10)ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją,
11)wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między
Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi,
12)podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, która wymaga podjęcia
uchwały,
13)określanie w drodze uchwały bezwzględną większością głosów, przy udziale co najmniej
połowy statutowego składu Stowarzyszenia, sposobu likwidacji stowarzyszenia oraz
przeznaczenia majątku stowarzyszenia,
14) ustanawianie składek członkowskich.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 3,4,5,6 oraz 7 niniejszego paragrafu Stowarzyszenie wypełnia
w drodze uchwały, którą podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
§ 24

1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się od Uchwały Zarządu, jeśli ta dotyczy
bezpośrednio jego osoby.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w punkcie 1 niniejszego paragrafu osoba składająca
odwołanie jest zobligowana złożyć pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej do informacji członka
Komisji Rewizyjnej wniosek o odwołanie się od uchwały Zarządu w przeciągu 7 dni od dnia uchwalenia
uchwały.

3. Komisja Rewizyjna informuje o wpłynięciu wniosku o odwołanie się od uchwały Prezesa
Stowarzyszenia, który musi zawrzeć w harmonogramie następnego Walnego Zebrania dyskusję nad
wnioskiem oraz głosowanie nad odwołaniem uchwały Zarządu.
4. Walne Zebranie decyduje o odwołaniu uchwały Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować o odwołanie każdej uchwały Zarządu. Wówczas stosuje się
punkty 3 oraz 4 niniejszego paragrafu.

§ 25
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
ich składu następuje w drodze wyboru dokonywanego przez Walne Zebranie. Osoba powołana na
miejsce ustępującego członka zarządu obejmuje tę funkcję do końca trwania jej kadencji.
Rozdział VI – Zarząd Stowarzyszenia
§ 26
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 27
1. W skład Zarządu wchodzą trzy osoby: Prezes Zarządu, zwany dalej Prezesem, Wiceprezes oraz
Sekretarz.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie osoby posiadające status studenta Uczelni zrzeszonych w
FUE lub absolwenci tych Uczelni.
3. Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.
4. Członkami Zarządu mogą być tylko członkowie Stowarzyszenia.
§ 28
1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia rozpoczyna się z dniem 1 stycznia i kończy się z dniem 31 grudnia
i trwa pełen rok kalendarzowy. W przypadku nie wybrania nowego Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd
Stowarzyszenia pełni swoją funkcję do dnia wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wybór Zarządu Stowarzyszenia odbywa się podczas Walnego Zebrania i odbywa się nie wcześniej niż
3 miesiące przed dniem rozpoczęcia kadencji. Wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie
następujące po sobie kadencje.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem
doradczym.
3. Posiedzenie w imieniu Zarządu zwołuje Prezes, który podaje Termin i miejsce obrad do wiadomości za
pośrednictwem poczty elektronicznej na podane adresy członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej co
najmniej na 5 dni przed terminem zebrania.
§ 30
Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) zwoływanie Walnego Zebranie,
8) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
9) przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 31

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie w
kontaktach zewnętrznych.

2. Wiceprezes Stowarzyszenia zastępuje Prezesa Stowarzyszenia w momencie niemożności pełnienia
przez niego funkcji.

3. Sekretarz Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za dokumentację Stowarzyszenia oraz protokoły ze
spotkań Zarządu.

4. O podziale obowiązków niewymieniony w niniejszym paragrafie decyduje prezes Stowarzyszenia po
zapoznaniu się z opinią reszty Członków Zarządu.
§ 32

1. Członek Zarządu może zostać odwołany gdy:
1) odmówił podania informacji dotyczących swojej działalności w ramach Stowarzyszenia, o
które wnioskowała Komisja Rewizyjna,
2) w przypadku udowodnienia działania na niekorzyść Stowarzyszenia,

2. Wniosek o jego odwołanie wystosuje Komisja Rewizyjna lub połowa Członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Komisja Rewizyjna
zwołuje Walne Zebranie, na którym Walne Zebranie decyduje o odwołaniu członka Zarządu w
głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
§ 33
1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje:
1) w przypadku utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) utraty statusu studenta uczelni zrzeszonej w FUE, gdy nie jest on absolwentem uczelni
zrzeszonej w FUE,
3) zrzeczenia się pełnienia funkcji,
4) w przypadku dwukrotnej nieobecności na Walnym Zebraniu.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Komisja Rewizyjna.

Rozdział VII – Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 34
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.
§ 35
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu Uczelni zrzeszonej w ramach FUE
2. Komisja Rewizyjna liczy 5 osób.
3. Kandydowanie oraz członkostwo w Komisji Rewizyjnej wymaga poparcia przewodniczącego
samorządu studenckiego.
4. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej trwa rok kalendarzowy od daty wybrania go przez Walne
Zebranie.

5. Walne zebranie, wybiera członka Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
§ 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu,
3) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania,
5) zwołanie Walnego Zebrania w przypadku, gdy nie uczyni tego Zarząd Stowarzyszenia lub na
wniosek połowy członków Stowarzyszenia,
6) prawo do wnioskowania do Walnego Zebrania o odwołanie uchwały Zarządu.
§ 37
Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne
Zebranie.
§ 38

1. Członka Komisji Rewizyjnej można odwołać:
1) gdy utraci on poparcie przewodniczącego samorządu, który udzielił mu poparcia wymaganego
do kandydowania
2) na wniosek przynajmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej,
3) w przypadku nie pojawienia się na 2 kolejnych Walnych Zebraniach.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zarząd zwołuje
Walne Zebranie, na którym Walne Zebranie decyduje o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej w
głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
§ 39
1. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje:
1) w przypadku utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) utraty statusu studenta uczelni zrzeszonej w FUE, gdy nie jest on absolwentem uczelni
zrzeszonej w FUE,
3) zrzeczenia się pełnienia funkcji,
4) w przypadku dwukrotnej nieobecności na Walnym Zebraniu.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział VIII – Majątek Stowarzyszenia

§ 40
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków, zapisów,
3) dochodów z własnej działalności statutowej,
4) dochodów

z

nieruchomości

i

ruchomości

będących własnością lub użytkowaniem

Stowarzyszenia,
5) dotacji i ofiarności publicznej,
6) z prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 41
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział IX – Sposób reprezentacji oraz przepisy końcowe
§ 42
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach
majątkowych wymagany jest podpis członka Zarządu.
§ 43
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebrania większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
§ 44
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebrania określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 45
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.

§ 46

1.

Pierwsza kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaje wybrana podczas Zebrania
Założycielskiego.

2.

Pierwsza kadencja Zarządu trwa do 31 grudnia roku, w którym została wybrana.

