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Tekst jednolity  

Statutu 

Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 
03-949 Warszawa, ul. Kubańska 4 m. 32 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 

7 kwietnia 1989 r.  

§ 2 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum, w dalszej 

treści statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 

2. Nazwa Stowarzyszenia posiada skrót: SEM Forum. 

3. Nazwa Stowarzyszenia oraz jej skrót są prawnie chronione. 

§ 3 

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „Stowarzyszenie Edukacji 

Menedżerskiej FORUM” oraz znaku graficznego zawierającego napis: „Stowarzyszenie 

Edukacji Menedżerskiej Forum”, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do 

niniejszego Statutu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 4 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób 

zainteresowanych sprawami promocji, rozwoju edukacji i wspieraniem jego celów 

statutowych.   

§ 5 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.  

§ 6 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

§ 7 

Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych, Stowarzyszenie może być, na 

warunkach określonych w Statucie, członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, jak 

również uczestniczyć w innych podmiotach prawa, w tym podmiotach prowadzących 

działalność gospodarczą, o takim samym lub podobnym, jak Stowarzyszenie, zakresie 

działania. 

§ 8 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników. 
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§ 9 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ogólnie 

obowiązujących przepisach prawa.  

 

                                                             Rozdział II 

Cel i sposób jego realizacji 

§ 10 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wysokiej jakości kształcenia kadr dla 

gospodarki, rozwoju ludzi biznesu i podwyższania kultury ekonomicznej społeczeństwa 

poprzez: 

1) udział w rozwoju programów edukacyjnych, 

2) upowszechnianie zasad i systemu oceny jakości kształcenia i akredytacji, 

3) wspieranie działalności oraz inicjatyw organów państwowych i samorządowych,               

instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem. 

  

§ 11 

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności przez: 

1) wypracowywanie i wdrażanie standardów w zakresie akredytacji szkół i programów 

edukacyjnych, 

2) wymianę informacji pomiędzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem systemu 

kształcenia (uczelnie wyższe, szkoły, pozauczelniane organizacje edukacyjne i 

gospodarcze), 

3) gromadzenie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,  

4) tworzenie baz danych o instytucjach kształcących,  

5) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry nauczającej, 

6) uzgadnianie poglądów służących wspólnej reprezentacji środowiska wobec instytucji         

rządowych i pozarządowych, 

7) uczestniczenie w opiniowaniu projektów dotyczących edukacji i akredytacji, 

8) prowadzenie działalności szkoleniowej,  

9) inicjowanie krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz udział w ich 

realizacji. 

 

§ 12 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w § 9 

Statutu, polegającą w szczególności na: 

1) akredytacji szkół i programów edukacyjnych, 

2) działalności wydawniczej, 

3) działalności szkoleniowej, 

4) działalności doradczej i konsultingowej, 

5) działalności promocyjnej członków wspierających Stowarzyszenia. 
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Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

§ 14 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem Polski albo 

innego państwa, w tym nie mająca miejsca zamieszkania w Polsce.  

§ 15 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,  

2) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym, 

3) inicjować działania służące realizacji celów Stowarzyszenia, 

4) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

5) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

6) korzystać z dorobku Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, 

7) zaskarżać uchwały lub decyzje władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. 

§ 16 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) brania aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, 

3) propagowania idei i celów Stowarzyszenia, 

4) przestrzegania zasad koleżeńskiej współpracy, 

5) wniesienia wpisowego oraz systematycznego opłacania składek członkowskich. 

§ 17 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana statutową działalnością 

Stowarzyszenia, udzielająca Stowarzyszeniu pomocy organizacyjnej lub finansowej. 

 

§ 18 

Członek wspierający jest zobowiązany do:  

1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) brania aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, 

3) propagowania idei i celów Stowarzyszenia, 

4) wniesienia wpisowego i systematycznego opłacania składek członkowskich oraz 

innych świadczeń wynikających z uchwał Walnego Zebrania Członków, 

5) udzielania Stowarzyszeniu pomocy organizacyjnej lub finansowej dla realizacji jego 

celów. 



4 

 

§ 19 

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem 

doradczym, a także do postanowień określonych w § 15, pkt. 3-7. 

 

§ 20 

Przyjęcie na członka zwyczajnego albo wspierającego Stowarzyszenia następuje na podstawie 

uchwały Zarządu, po złożeniu przez przystępującego pisemnej deklaracji i uprzedniej 

rekomendacji przez dwóch członków zwyczajnych. 

§ 21 

1. Członkiem honorowym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia, który wniósł 

wybitny wkład w realizację celów Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużył 

się Stowarzyszeniu. 

2. Nadanie członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej na wniosek Zarządu. 

3. Członek honorowy zwolniony jest ze składek i wszelkich opłat na rzecz Stowarzyszenia.  

4. Członek honorowy posiada wszelkie prawa określone w § 15 statutu.  

§ 22 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu 

zaległych składek członkowskich oraz innych należnych Stowarzyszeniu świadczeń, 

2) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu pozostawania w zwłoce z zapłatą 

wpisowego lub należnych składek członkowskich przez okres dłuższy niż sześć  

miesięcy, po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu członka do zapłaty, 

3) wykluczenia członka uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień 

statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę, 

4) pozbawienia członkostwa honorowego w drodze uchwały Walnego Zebrania 

Członków na wniosek Zarządu,    

5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego. 

§ 23 

1. Zarząd bezzwłocznie zawiadamia członka o skreśleniu, wykluczeniu lub pozbawieniu 

honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu, podając przyczynę ustania członkostwa oraz 

wskazując organ uprawniony do rozpatrzenia odwołania i termin do jego wniesienia. 

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi prawo     

odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania, 

wykluczony zostaje zawieszony w prawach członkowskich. 

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne w 

trybie § 22 pkt. 3 może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie wcześniej, jak 

sześć miesięcy od dnia wykluczenia. 
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Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 24 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków 

Organami Stowarzyszenia są: 

1) Zarząd 

2) Komisja Rewizyjna 

§ 25 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne 

Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, w obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, zwykłą większością 

głosów.  

2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

3. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być odwołany w każdym czasie przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 

4. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga kwalifikowanej większości 

2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków 

Stowarzyszenia.   

§ 26 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są, jawnie.  

2. Głosowanie tajne może nastąpić na podstawie uprzednio podjętej w tym przedmiocie 

uchwały.  

§ 27 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne 

(sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze) lub nadzwyczajne.  

2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co 

cztery lata, a sprawozdawcze co roku w dwóch terminach. 

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków na co najmniej dwa tygodnie przed 

terminem zebrania 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego w drugim terminie podejmowane 

są bez względu na liczbę obecnych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.   

5. Walne Zgromadzenie Członków władne jest podejmować uchwały jedynie w sprawach 

objętych porządkiem obrad. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo wnieść do porządku 

obrad zmiany. Porządek obrad podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie 

Członków zwykłą większością głosów.   

§  28 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
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3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać wołane przez Zarząd w ciągu 

jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje jedynie nad sprawami, dla których je 

zwołano. 

§ 29 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie statutu i jego zmian,  

2) przeniesienie siedziby Stowarzyszenia, 

3) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, 

4) zatwierdzanie/ uchwalanie regulaminów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

5) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności składanych przez Zarząd lub 

Komisję Rewizyjną,  

7) podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie udzielenia 

ustępującemu Zarządowi absolutorium,  

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

9) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków zgłaszanych przez Zarząd, Komisję 

Rewizyjną lub poszczególnych członków, 

10) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości oraz praw 

majątkowych z nimi związanych, przy czym Walne Zebranie Członków może upoważnić 

Zarząd do podejmowania uchwał w tym zakresie,  

11) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu, na wniosek 

Zarządu, 

12) uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 

13) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, sposobu 

przeprowadzenia likwidacji i przekazania majątku, 

14) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz i 

organów Stowarzyszenia. 

§ 30 

1. Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego i Sekretarza obrad. Z przebiegu 

Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół. Członkowie Stowarzyszenia mogą 

przeglądać protokoły. Protokół podlega zatwierdzeniu podczas kolejnych obrad. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą zapadać w głosowaniu tajnym, na wniosek co 

najmniej 1/5 liczby obecnych na Walnym Zebraniu Członków.  

§ 31 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 5 do 10 członków, wybranych przez Walne 

Zebranie Członków w trybie określonym w § 25 niniejszego statutu. 

2. Jeżeli w okresie między Walnymi Zebraniami Członków skład osobowy Zarządu ulegnie 

zmniejszeniu poniżej minimum określonego w ust. 1 niniejszego artykułu, Zarząd może 

uzupełnić swój skład przez dokooptowanie, przy czym liczba osób dokooptowanych nie 
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może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru. Dokooptowanie podlega 

zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków. 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w ciągu 7 

dni od daty wyboru, wybierając ze swego grona Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów. 

4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu, funkcję 

tę obejmuje na czas określony Wiceprezes lub inny członek Zarządu upoważniony przez 

Zarząd. 

§ 32 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu 

roku. 

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane. 

§ 33 

Szczegółowy zakres działania Zarządu, podziału zadań i kompetencji pomiędzy 

poszczególnych członków Zarządu określa, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez 

Walne Zebranie Członków, regulamin.  

§ 34 

1. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników i tworzyć 

Biuro. 

2. Zakres działań, zadań i kompetencji Biura określa regulamin uchwalany przez Zarząd 

Stowarzyszenia.  

§  35 

Do kompetencji Zarząd należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu, 

2) zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków, 

3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

4) organizowanie i kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia między Walnymi 

Zebraniami Członków, 

5) uchwalanie okresowych planów działalności Stowarzyszenia oraz preliminarza budżetu 

na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków w przedmiocie kierunków 

działalności Stowarzyszenia, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie członkowstwa Stowarzyszenia w stowarzyszeniach 

lub organizacjach zagranicznych oraz delegowania do nich przedstawicieli 

Stowarzyszenia, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w innych niż wymienione w punkcie 

poprzedzającym podmiotach, w tym w podmiotach prowadzących działalność 

gospodarczą,   

8) podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej, przeznaczenia dochodów z 

tej działalności oraz przeznaczenia innych wpływów, 

9) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania praw 

majątkowych w zakresie nie zastrzeżonym w § 29 pkt. 10 oraz zaciągania zobowiązań, 

10) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków, 
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11)  podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia nowych członków zwyczajnych i 

wspierających Stowarzyszenia oraz wniosków w przedmiocie nadania przez Walne 

Zebranie Członków członkostwa honorowego, 

12)  zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji rządowej i 

samorządowej oraz z naczelnymi władzami innych organizacji, 

13)  podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji władz i 

organów Stowarzyszenia.   

§ 36 

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad 

jej działalnością 

§ 37 

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków, w trybie określonym w § 25 niniejszego statutu.   

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być 

zwołane w ciągu 7 dni od daty wyboru, wybierając ze swego grona Przewodniczącego.  

3. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, uchwalony przez 

Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zebranie członków. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach i organach 

Stowarzyszenia.    

§ 38 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-

gospodarczej, pod kątem celowości, rzetelności, gospodarności oraz legalności, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami,  

3) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności,, 

4) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie udzielenia 

ustępującemu Zarządowi absolutorium, 

5) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

6) składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie odwołania 

poszczególnych członków Zarządu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo udziału z głosem doradczym w posiedzenia 

Zarządu. 

 

Rozdział  V 

Majątek i fundusze 

§ 39 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości oraz inne aktywa.  

2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: 

1) wpisowe i składki członkowskie, 

2) dotacje, subwencje,  

3) darowizny, spadki, zapisy, 
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4) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, 

5) wpływy z ofiarności publicznej. 

3. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają wpisowe oraz należne składki 

członkowskie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet 

członków Stowarzyszenia. 

4. Wpisowe i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi. 

5. Środki pieniężne Stowarzyszenia ,niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być 

przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia albo lokowane w 

bezpieczne produkty finansowe. 

6. W szczególnych przypadkach, ze względu na sytuację finansową członka, zarząd może 

podjąć uchwałę o czasowym zawieszeniu wymagalności wpisowego lub składek 

członkowskich.    

§ 40 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z     

obowiązującymi przepisami. 

§ 41 

1. Do ważności oświadczeń Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu. 

2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do 

dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, 

związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Stowarzyszenia.  

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 42 

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania członków. 

2. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego 

Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku 

obrad Walnego Zebrania Członków. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia 

majątku. 


