STATUT STOWARZYSZENIA EUROUBEZPIECZENI
(Tekst jednolity z dnia 10 kwietnia 2010 r.)
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie EUROUBEZPIECZENI, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. nr 79, poz. 855).
§2
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie EUROUBEZPIECZENI.

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
§5
l. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.
3. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe.
§6
l. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
a) krzewienie wiedzy, budowanie świadomości na temat roli ubezpieczeń w życiu
społecznym i gospodarczym,
b) promowanie ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń grupowych osobowych i na
życie, w zakresie nie stanowiącym "czynności ubezpieczeniowych" w rozumieniu
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
c) doradztwo i pomoc poszkodowanym i ich rodzinom oraz ochrona interesów
konsumenckich.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie ubezpieczeń oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy,
b) współdziałanie z władzami samorządowymi oraz izbami, organizacjami
stowarzyszeniami o podobnych charakterze,
c) wspieranie prac badawczych i rozwojowych w zakresie ubezpieczeń,
d) promocję i działalność informacyjną.
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§7
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działalność statutową w sposób określony
wart. 33 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, w szczególności z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) ofiarności publicznej,
f) dotacji.

Członkowie Stowarzyszenia
§8
l. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne krajowe i zagraniczne
niezależnie od miejsca ich zamieszkania, które ukończyły 18 lat oraz akceptują i pragną
wspierać cele Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności, a zostaną
przyjęte w poczet członków uchwałą Zarządu, za rekomendacją dwóch członków
Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna krajowa lub
zagraniczna niezależnie od miejsca jej zamieszkania, bądź osoba prawna krajowa lub
zagraniczna, niezależnie od miejsca siedziby, wspierająca działalność w charakterze członka
wspierającego. Organem uprawnionym do przyjmowania członka wspierającego jest Zarząd.
Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje poprzez uchwałę Zarządu.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna
niezależnie od miejsca jej zamieszkania, wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Status
członka honorowego nadaje osobie Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członek wspierający oraz członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia w
Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa
wyborczego.
§9
1. Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba, która spełnia warunki określone w § 8 statutu,
podpisała i złożyła deklarację właściwą przystąpienia do Stowarzyszenia. Zarząd po
weryfikacji powyższych warunków, niezwłocznie po podjęciu uchwały wpisuje przyjętą
osobę na listę członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd niespełnienia kryteriów, o których mowa w § 8 lub §
9 Zarząd odmawia wpisu na Listę członków stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu
odmawiającej wpisu na Listę członków stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Rady Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

§ 10
Założyciel Stowarzyszenia jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
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§11
Każdy członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia.

§ 12
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków, a do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§13
Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,
opłacanie składek, przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz - w przypadku
korzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczeń grupowych - terminowe
opłacanie składek na ubezpieczenia grupowe.

§ 14
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie,
b) wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:
- nieprzestrzegania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
- działania na szkodę Stowarzyszenia,
- nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,
- nieopłacania w terminie składek na ubezpieczenia grupowe, w ramach których
członek Stowarzyszenia jest ubezpieczony.

2. O podjętej uchwale, o której mowa w ust.1 lit. d, Zarząd Stowarzyszenia powiadamia
wykluczonego członka listem poleconym. Od uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia
wykluczonemu członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Stowarzyszenia,
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
3. Do czasu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust 2 członkostwo osoby odwołującej się
ulega zawieszeniu.
4. Zarząd Stowarzyszenia, przed podjęciem uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z
powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub nieopłacania w
terminie składek na ubezpieczenia grupowe, wezwie, listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru, zalegającego z opłatami członka do zapłaty zaległości w dodatkowym 7-dniowym
terminie od dnia otrzymania wezwania, informując jednocześnie, iż nieuiszczenie opłat może
spowodować wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia
§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Rada Stowarzyszenia.
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§ 16
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli statut
nie stanowi inaczej.
2. Uchwały, co do zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością ¾ głosów
oddanych.
§ 17
Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 18
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie zmian statutu,
b) określanie długoterminowej strategii działania Stowarzyszenia,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Stowarzyszenia,
e) ocena pracy Zarządu i Rady Stowarzyszenia i udzielanie pokwitowania z
wykonywanych obowiązków,
f) uchwalenie regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, a także w sprawie
przystąpienia do związku Stowarzyszeń lub innej organizacji,
h) podejmowanie uchwał w innych sprawach przestawianych przez Zarząd
Stowarzyszenia lub Radę Stowarzyszenia bądź 1/3 zwyczajnych członków
Stowarzyszenia.

§ 19
l. Walne Zebranie Członków może działać jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku, nie później niż do końca czerwca
danego roku. Może się ono odbyć na terenie RP lub Unii Europejskiej.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków wysłuchuje sprawozdania Zarządu i Rady Stowarzyszenia
z działalności i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania przez
nich obowiązków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady
Stowarzyszenia albo na wniosek co najmniej 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być jedynie sprawy
wskazane we wniosku o zwołanie.
6. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków zwyczajnych, listownie,
faksem, e-mailem na cztery tygodnie przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania Członków.
7. W Walnym Zebraniu mogą brać udział członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
Członków honorowych i wspierających zawiadamia się o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
poprzez wywieszenie informacji w siedzibie stowarzyszenia.

§ 20
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego Zarządu, wybieranych
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 5 lat w głosowaniu tajnym.
3. Członkiem Zarządu nie może zostać wybrana osoba pełniąca funkcję członka Rady
Stowarzyszenia.
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4. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, Rada Stowarzyszenia może
uzupełnić skład Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych na ostatnim wybierającym Zarząd
Walnym Zebraniu Członków według kolejności otrzymanych głosów.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.

§ 21
Do zadań Zarządu należy kierowaniu bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym w
szczególności:
a) reprezentacja Stowarzyszenia wobec osób trzecich,
b) podejmowanie decyzji związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością
gospodarczą,
c) ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
d) zatrudnianie pracowników,
e) ustanawianie pełnomocników,
f) ustanowienie dyrektora.

l.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 22
Prawo do reprezentacji Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych przysługuje
dwóm członkom Zarządu Stowarzyszenia działającym łącznie.
Pełnomocnik Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie w granicach udzielonego mu
pełnomocnictwa.
Do zawierania i rozwiązywania z członkiem Zarządu umowy o pracę upoważniony jest ze
strony Stowarzyszenia Przewodniczący Rady Stowarzyszenia.
Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie uchybia jego uprawnieniom
wynikającym z pełnionej w Stowarzyszeniu funkcji.
Członkom Zarządu Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z
pełnioną funkcją.
Wszelkie inne sprawy dotyczące działalności Zarządu reguluje Regulamin pracy Zarządu
uchwalony przez Radę Stowarzyszenia.

§ 23
l. Zarząd może ustanowić Dyrektora do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
2. Dyrektor prowadzi sprawy Stowarzyszenia na podstawie i w zakresie udzielonego mu
pełnomocnictwa.

§ 24
1. Rada Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Rada Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na okres 5 lat.
3. W przypadku rezygnacji członka Rady Stowarzyszenia z pełnionej funkcji, Walne Zebranie
Członków może uzupełnić skład Rady Stowarzyszenia spośród kandydatów zgłoszonych na
ostatnim wybierającym Radę Stowarzyszenia Walnym Zebraniu Członków według kolejności
otrzymanych głosów
4. Członkom Rady Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z
pełnioną funkcją.
5. Członkowie Rady Stowarzyszenia nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
6. Członkiem Rady Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
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§ 25
1. Zadaniem Rady Stowarzyszenia jest kontrola całokształtu działalności Zarządu Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy ponadto:
a) uchwalenie Regulaminu pracy Zarządu,
b) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 8 ust. 2 oraz w § 14 ust.
2,
c) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd.

Oddziały terenowe
§ 26
1. Stowarzyszenie może tworzyć nieposiadające osobowości prawnej oddziały terenowe.
2. O utworzeniu oddziału decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na wniosek co
najmniej 15 członków Stowarzyszenia. W uchwale Zarząd określa w szczególności: nazwę
oddziału, siedzibę władz oddziału, zasięg terytorialny oddziału, jak również osoby upoważnione
do reprezentowania oddziału w okresie do wyboru pierwszych władz oddziału.
3. Tworzenie oddziałów ma charakter dobrowolny. Oddziały muszą liczyć co najmniej 15 członków.
4. Odziały są zobowiązane realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
5. Nadzór nad działalnością oddziałów sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 27
1. Władzami Oddziału są: Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału, Komisja
Rewizyjna Oddziału.
§ 28
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być Zwyczajne lub
Nadzwyczajne.
2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 19.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
- ustalanie głównych kierunków działania Oddziału,
- wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału,
- rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych przez członków lub Zarząd Oddziału.
§ 29
1. Zarządu Oddziału liczy od jednej do trzech osób.
2. Zarząd Oddziału kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem
Członków Oddziału.
3. Postanowienia § 20-23 stosuje się odpowiednio. Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział na
podstawie pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia, w zakresie określonym pełnomocnictwem.

§ 30
l. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia.
2. Do Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 24.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
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a) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu Oddziału,
b) kontrola działalności oddziału,
c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału.
Postanowienia końcowe

§ 31
Niniejszy statut zabrania:
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 dalej "osobami
bliskimi",
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz 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,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.

§ 32
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zostać podjęta przez Walne Zebranie Członków
większością 3/4 głosów oddanych. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przeprowadzona zostanie jego likwidacja.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia zostanie przekazany na cel określony w
uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.
§ 33
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

Przewodniczący zebrania:
Protokolant:

7

